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EMIGRANTES RELATAM EXPERIÊNCIAS
DO COVID-19 EM ESPANHA E ITÁLIA

São várias as pessoas da região que se encontram no estrangeiro, quer em situação de Erasmus quer em trabalho, que
descrevem a forma como têm lidado com a situação de isolamento social fora do seu país de origem » págs. 4 e 5
Pub

MARINHENSES RESISTEM AO CORONAVÍRUS

A cidade da Marinha Grande está a
funcionar a meio gás, já que grande
parte da população se encontra em
isolamento para evitar a propagação
do COVID-19 » pág. 3
Pub

Ò Ò MEDIDA PROVISÓRIA

JMG SUSPENDE EDIÇÃO EM PAPEL ESTA SEMANA
Devido à situação de pandemia do COVID-19 e aos constrangimentos
por ela causados em vários domínios, o Jornal da Marinha Grande
decidiu disponibilizar, de forma gratuita, a todos quantos o desejem, a
sua edição digital. Para tal, basta aceder ao site www.jornaldamarinha.pt
onde poderá ler comodamente o jornal online. Esta semana não teremos
edição em papel por imperativos de natureza sanitária.
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DEVIDO AO NOVO CORONAVÍRUS

ESCOLAS FECHADAS

MEGATECH ADIA INAUGURAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ACONSELHA PAIS

A cerimónia de inauguração das novas instalações
da Megatech Industries, na Moita, acaba de ser adiada devido ao surto de coronavírus. Em nota enviada
à redação do JMG, a empresa dá conta que o evento
agendado para esta sexta feira, dia 20 de março, fica
adiado para 19 de junho.
Prevenir qualquer risco de contágio, de convidados
e colaboradores da empresa é o principal objetivo da
medida. Recorde-se que em causa está a abertura de
uma nova unidade de produção que representou um
investimento de 5 milhões de euros, tendo contado
com o apoio do Portugal 2020 no âmbito da Inovação Produtiva. ß

Com vista a ajudar as famílias a lidar com o encerramento provisório das escolas e para
que as crianças não percam as suas rotinas, o Ministério da Educação divulgou esta
semana um vídeo com 10 conselhos dirigidos aos pais

REGIÃO CENTRO

COVID-19 SUSPENDE VOLUNTARIADO
DA LIGA CONTRA O CANCRO
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC) suspendeu esta segunda feira,
e até novas indicações, todas as atividades do “Vencer e Viver” (MVV), bem como o atendimento presencial nas extensões daquele Movimento.
Em alternativa, as utentes têm disponíveis os contactos gerais do Núcleo, através do 239 487 490 ou do
endereço de email nucleocentro@ligacontracancro.pt.
Poderão, ainda, ser contactados os serviços distritais
de Leiria do Movimento “Vencer e Viver”, pelo 918
535 441. As medidas resultam da situação decorrente
do surto de COVID-19, visando contribuir para a proteção da saúde pública e para o esforço de contenção
do surto epidemiológico em causa, junto da população em geral e dos seus colaboradores. ß

Garantir que o horário
da escola é cumprido, verificar se todos os trabalhos
propostos são feitos, manter
contacto com os professores
e diretores de turma, e ter
presente que “os alunos não
estão de férias” são algumas
das recomendações. No
vídeo é ainda sugerido aos
pais que promovam a leitura
nos tempos livres entre as aulas, e que se recorra aos sites

das autarquias, por exemplo,
para visitar museus e exposições virtuais. O Ministério da
Educação aconselha também
a que se promova a atividade física dos mais novos em
casa, já que estes precisam
de se manter ativos.
ÒÒCRIADO SITE PARA
AUXILIAR ESCOLAS E ALUNOS

Entretanto, a Direção-Geral da Educação, em cola-

boração com a Agência Nacional para a Qualificação
e o Ensino Profissional, criou
o site https://apoioescolas.
dge.mec.pt, com um conjunto de recursos para apoiar
as escolas na utilização de
metodologias de ensino à distância que lhes permitam dar
continuidade aos processos
de ensino e aprendizagem.
Neste espaço, serão disponibilizados novos recursos

e partilhadas práticas, bem
como dar resposta ao desafio de manter o processo de
ensino aprendizagem em funcionamento, para que todos
os alunos continuem a aprender. Consolidar aprendizagens já adquiridas e desenvolver novas aprendizagens,
bem como manter o contacto
regular com os professores e
colegas são alguns dos objetivos da plataforma. ß

ADIAMENTO

MADE IN EVENTOS ADIA
EXPO SAÚDE E BEM ESTAR

CASAL GALEGO

Perante a situação em que vivemos a empresa da
Marinha Grande reagendou o certame para os dias
18 e 19 de abril (inicialmente marcado para 28 e 29
de março).
Para os mesmos dias está marcada a Expo Festas e
Casamentos, e as duas feiras decorrerão em simultâneo no Parque Municipal de Exposições. Foi também
adiada a festa do primeiro aniversário da Made In
Eventos para o dia 26 de abril, que terá lugar no Centro Comercial Cristal Atrium.
Todas as datas estão sujeitas a novas alterações
após análise que se realizará no dia 9 de abril. Os
responsáveis da empresa pedem desculpa por estes
adiamentos acrescentando que esta é “uma situação
de crise nunca antes vista e que esta é a melhor forma
de proteger colaboradores, clientes, fornecedores, visitantes e amigos”.
A equipa acredita que a luta contra o COVID-19
“vai ser dura mas que tudo irá passar e que aos poucos a vida voltará ao normal”. ß

Direção da
Associação Social,
Cultural e
Desportiva
de Casal Galego, Instituição
Particular de Solidariedade
Social, recentemente eleita,
face à grave situação que
se vive em Portugal e em
todo o mundo, cumprindo
as orientações da Direção
Geral de Saúde, vai reorganizar o seu serviço de
apoio à população idosa
nas valências de Centro de
Dia e Centro de Convívio,
no sentido de resguardar
os seus utentes, cumprindo
o seu papel no combate à
pandemia do COVID-19.

ASSOCIAÇÃO ADIA E SUSPENDE ATIVIDADES

A

Avaliando a situação
presente, a Associação procedeu ao encerramento das
valências de Centro de Dia
e Centro de Convívio. O
encerramento teve lugar na
passada segunda feira, dia
16, e irá prolongar-se até
ao dia 12 de abril, altura
em que será alvo de reavaliação.
Contudo, a Associação
vai continuar a assegurar
o serviço de acompanhamento aos idosos de Centro
de Dia, através do Apoio
Domiciliário, nos seguintes
serviços:
- Fornecimento da Alimentação – realizado à
hora do almoço;

- Higiene Pessoal – banho semanal, caso os familiares assim o necessitem;
- Apoio na medicação
– elaboração da caixa de
medicação, distribuída na
hora do almoço.
A Direção da Associação afirma estar atenta às
recomendações da DGS
e mostra-se “confiante” na
evolução favorável no combate à pandemia, pedindo
desculpas pelo inconveniente, mas as medidas de prevenção e a responsabilidade social a todos exige esta
decisão.
A Associação continua
a desenvolver o seu serviço dentro da normalida-

de e está disponível para
esclarecer qualquer dúvida através dos contactos
244 567 695, 929 054
387 ou sadcasalgalego@
sapo.pt.
ÒÒJANTAR DE ANIVERSÁRIO
E ASSEMBLEIA GERAL

Pelos motivos de todos
conhecidos e relacionado
com o combate ao COVID-19, a Direção da Associação foi forçada a adiar
o Jantar de Aniversário
dos seus 79 anos de vida,
agendado para o dia 21
do corrente mês, bem como
a Assembleia Geral para
aprovação de contas, agendada para o dia 26. ß
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DEVIDO À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19

CÂMARA ENCERRA ESPAÇOS PÚBLICOS
E ADAPTA SERVIÇOS A TELETRABALHO
Ruas quase desertas, estradas com pouquíssimos veículos, cafés e restaurantes fechados, e outros a funcionar a meio gás, empresas
em regime de teletrabalho, outras com menos colaboradores em virtude da aplicação de planos de contingência, assim tem estado a
cidade da Marinha Grande por estes dias, devido ao novo coronavírus, que está a afetar o mundo

N

a semana passada,
assim
que se
começou a verificar o aumento do número de infetados em Portugal pelo novo
coronavírus, vários Municípios tomaram medidas com
vista a salvaguardar os seus
cidadãos e evitar a disseminação da doença.
Na Marinha Grande, a
autarquia adiou/cancelou
todos os eventos culturais
agendados e restringiu o
acesso aos espaços públicos municipais, numa
primeira fase, mas viria,
pouco depois, a adotar outras medidas, em virtude da
aplicação do Plano de Contingência para o COVID-19
e das orientações da Direção Geral da Saúde.
Assim, foram encerradas ao público as Piscinas
Municipais, o Estádio, os
Museus, a Biblioteca e o
Arquivo Municipais, os
sanitários públicos, o Centro de Recolha Oficial de
animais, os mercados municipais, e colocados em
regime de teletrabalho e/
ou prontidão, consoante
os casos, os funcionários
do Município. Exceção feita nos casos de serviços
essenciais, como o piquete de águas e saneamento
(244 573 300 opção 1).
Para os assuntos considerados urgentes, a autarquia
disponibilizou o número
915 626 610 do Balcão de
Atendimento ao Munícipe,
e o 915 626 723 para as
Obras Particulares. A Proteção Civil estará disponível
através do 962 505 875.
Entretanto, foram efetua-

das alterações às Linhas
Roxa e Verde dos Transportes Urbanos da Marinha
Grande e cujos horários podem ser consultados no site
www.tumg.pt. As restantes
linhas mantêm-se sem alterações.
ÒÒGOVERNO CRIA MEDIDAS
DE EXCEÇÃO

Entretanto, o Governo
anunciou a criação de 30
medidas para apoiar as
famílias e as empresas face
à situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus e ao seu impacto
na vida das pessoas e na
economia. Entre as medidas consta o alargamento
de 100 para 200 milhões
de euros do montante da
linha de crédito de apoio
à tesouraria das empresas;
o layoff simplificado para
apoio extraordinário à manutenção dos contratos de
trabalho em empresas em
situação de crise empresarial, no valor de dois terços
da remuneração; medidas
de aceleração de pagamentos às empresas pela
Administração Pública; o
pagamento de incentivos
do PT 2020 no prazo de 30
dias; a prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e outras obrigações
declarativas; a suspensão
de todas as atividades letivas e não letivas presenciais
nas escolas de todos os níveis de ensino; a suspensão
de visitas a lares em todo o
território nacional; o estabelecimento de limitações de
frequência de pessoas em
centros comerciais e supermercados, e a declaração
do estado de alerta em todo
o País, colocando os meios

de proteção civil e as forças
e serviços de segurança em
prontidão.
Foi ainda criado um
apoio financeiro excecional para os trabalhadores
por conta de outrem que
tenham de ficar em casa a
acompanhar os filhos até
aos 12 anos de idade, no
valor de 66% da remuneração base (33% a cargo do
empregador, 33% a cargo
da Segurança Social) - só
aplicável a um dos pais,
mas podem alternar; o
apoio financeiro excecional
aos trabalhadores independentes que tenham de ficar
em casa a acompanhar os
filhos até aos 12 anos, no
valor de um terço da remuneração média; e a criação
de um apoio extraordinário à redução da atividade
económica de trabalhador
independente e diferimento
do pagamento de contribuições, entre várias outras
medidas.
ÒÒESCOLAS ENCERRADAS
ATÉ 13 DE ABRIL

No Conselho de Ministros da semana passada foi
decidida a suspensão das
atividades letivas presenciais nas escolas de todo o
país, desde a última segunda feira, 16 de março, devido ao surto de COVID-19.
Esta medida afetou mais
de dois milhões de alunos:
só na educação pré-escolar
estão inscritas cerca de 240
mil crianças, no ensino básico e secundário são quase 1,4 milhões e nas instituições de ensino superior
perto de 373 mil alunos.
A estes juntam-se ainda as
crianças que frequentam as
creches.

No concelho da Marinha Grande permanece
de portas abertas a Escola
Secundária Eng.º Acácio
Calazans Duarte, do Agrupamento de Escolas Poente,
como escola de acolhimento, como fez saber o Ministério da Educação.
Apesar do encerramento, que incluiu naturalmente as atividades de Apoio
à Família (AAAF e CAF) a
Câmara anunciou que as
crianças do pré-escolar e
do 1.º ciclo que beneficiam
do escalão A do apoio social vão continuar a receber
as refeições, na modalidade de take away, bastando
para tal que os encarregados de educação avisem a
escola até às 10h de cada
dia, e que entre as 12h30
e as 13h30 se dirijam aos
estabelecimentos de ensino
(Calazans Duarte, Pinhal do
Rei e Secundária Loureiro
Botas), consoante o Agrupamento, para levar a comida.
Também o Instituto Superior D. Dinis emitiu um
comunicado dando conta
da suspensão, até ao dia
29 de março, das atividades letivas presenciais, mas
também de provas académicas, atendimento presencial, eventos culturais, atividades científicas, sociais e
desportivas, entre outras.
A Universidade Projetos
de Vida Sénior, cujas aulas
decorrem nas instalações
do ISDOM, também fez
uma pausa na sua atividade para salvaguardar os
alunos, na sua maioria acima dos 60 anos de idade.
ÒÒBANCOS E SUPERMERCADOS RESTRINGEM ACESSOS

Desde o fim de semana

que várias entidades bancárias comunicaram aos seus
clientes, por sms e email, as
medidas de contingência
implementadas para prevenir a disseminação do novo
coronavírus. Nesta altura é
privilegiado o serviço de
homebanking, disponível
24 horas por dia, o atendimento via telefone ou email,
e o atendimento presencial,
em casos indispensáveis,
a um cliente de cada vez
dentro das instalações. São
ainda aconselhados pagamentos com cartão bancário para evitar o contacto
com notas e moedas.
Face à possibilidade de
isolamento e quarentena,
muitas foram as pessoas
que correram aos supermercados para adquirir bens de
primeira necessidade. No
final da semana passada
registaram-se filas e algumas prateleiras chegaram
a ficar vazias, tendo havido
pequenos desentendimentos entre clientes em alguns
espaços de distribuição do
concelho. Face às diretrizes
da DGS, também as empresas da área da distribuição
adaptaram os seus horários
de abertura ao público e
estão a restringir o acesso
de clientes ao interior. Foi
ainda reforçada a higienização dos espaços.
ÒÒRESTAURAÇÃO FECHA
PORTAS

O Ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita, decretou o encerramento dos bares às 21h,
como medida preventiva
para evitar a disseminação
do vírus COVID-19. Na
sequência desta medida,
vários cafés e restaurantes

do concelho resolveram,
voluntariamente, encerrar
os seus espaços pelo período de duas semanas, de
forma a proteger a saúde
de colaboradores e clientes. Outros, reforçaram as
medidas de limpeza e mantinham as portas abertas
como forma de apoiar os
outros negócios e empresas
que continuam a funcionar,
e houve os que se adaptaram à situação oferecendo
serviços de distribuição ao
domicílio para quem está
em isolamento social.
ÒÒIGREJA DE PORTAS
ABERTAS MAS SEM MISSAS

Também a Paróquia de
Nossa Senhora do Rosário da Marinha Grande
seguiu as indicações da
Conferência Episcopal Portuguesa, face à pandemia,
e cancelou todas as atividades paroquiais até data
a anunciar. Entre as ações
canceladas constam a eucaristia, laudes, via sacra,
catequese e atividades escutistas. Segundo o pároco
Patrício Oliveira, a Igreja
mantém as portas abertas e
os bancos foram desinfetados, mas são de evitar contatos desnecessários entre
os fiéis. ß
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TESTEMUNHO
»TEMAS PARA REFLEXÃO

«Não me quero tratar…»

Isabel Antunes

Psicóloga Clínica/Escritora

Um dia, no Consultório entrou um homem recomendado por um amigo.
Eu já sabia a sua história de vida, mas, como é
evidente, pedi que o Paciente me contasse de viva
voz a tragédia que tinha atingido a sua família.
Passo a relatar:
O Paciente, com a esposa, mais a filha de doze
anos e o filho de dezoito foram numa belíssima viagem de cruzeiro.
Num dia para sempre amaldiçoado, desembarcaram e quiseram tirar fotos no cais. A filha, destemida e ingénua, saltou num emaranhado de cabos
eléctricos. Nesse momento, o irmão, preocupado, foi
afastar os fios com as mãos. Nesse horrível momento,
foi violentamente atingido por uma descarga de alta
voltagem que o matou.
Tinham passado quinze anos sobre este doloroso
acontecimento e a Dor da perda de um filho, que é a
maior Dor do Mundo, ensombrava profundamente o
coração deste pai.
Contou-me outros pormenores da esposa, a Mãe
daquele filho e da filha que entretanto casara.
O Paciente era dono de uma loja e todos os clientes conheciam o seu grande problema. O assunto era
falado todos os dias, por toda a gente, sendo motivo de verdadeiras Amizades, abraços e palavras de
Coragem. Durante quinze anos, aquele homem tinha
sido afectuosamente tratado por amigos que lhe demonstravam apoio incondicional – sentia-se o centro
de incomparável Amor e Respeito solidário.
O Diagnóstico era: «Luto Psicopatológico», não
resolvido.
Comecei a Psicoterapia. Na terceira Sessão, o Paciente chegou com um lindo ramo de flores, o que me
pareceu um mau sinal, pois ele já sentira algumas
melhoras.
Nervoso, o Paciente confessou algo que não me
surpreendeu:
- «Dra. Isabel, eu vim, mas não me quero tratar.
Eu agradeço-lhe o seu empenho, simpatia e competência em tentar ajudar-me. Eu gostei de a conhecer,
mas deixe-me ficar como eu estou… Eu prefiro ficar
assim… Obrigado por tudo…»
Esta decisão que marcou o caso deste Paciente
acontece quando uma pessoa descobre que obtém
vantagens afectivas de todas as pessoas porque está
«doente» e infeliz.
Esta situação chama-se «Benefícios Secundários
da Patologia» e há quem prefira viver assim: Infeliz
porque está doente; mas está feliz, porque é acarinhado.
Prefere receber Amor desta forma, porque, de outro modo, não recebe Amor. ß

MARINHENSES PRESOS
EM CASA FORA DO PAÍS
PARTILHAM EXPERIÊNCIA
Renato, Mónica e Ricardo são apenas três das inúmeras pessoas da região que se
encontram fora do país, e que, por estes dias, estão confinadas às quatro paredes de
casa devido às medidas de contingência e estado de emergência decretados na Itália
e na Espanha, onde se encontram. Contactados pelo JMG, aceitaram partilhar os seus
testemunhos de vida, bem como a vista que têm das suas janelas, numa situação de
pandemia que envolve o mundo e cujo desfecho é imprevisível

Renato Carlin

Marinhense a viver em Itália

“O meu nome é Renato Carlin, e estou desde o
dia 19 de fevereiro a fazer
Erasmus com a minha namorada, Bianca Carvalho, em
Itália, na cidade de Siena, a
estudar na Universidade de
Siena.
Itália, neste momento, é o
segundo país com mais infetados e mortes provocadas
pelo COVID-19, atrás da
China. Dito isto, atualmente
estamos, tal como o resto do
país, em quarentena.
No entanto, gostaria de
explicar o decorrer de todo
este processo cronologicamente.
No dia 4 de março, a
Universidade que frequento
suspendeu as aulas por um
período de duas semanas,
situação idêntica à que está
a acontecer atualmente em
Portugal. Esta decisão na altura foi vista como um pouco
“exagerada”, por alguns do-

centes e outras pessoas,
porque apesar dos relatos
de que os números estavam
a aumentar gradualmente,
ainda se acreditava que a
situação estava concentrada
no norte do país, onde já tinha sido decretada quarentena há alguns dias.
Apesar da suspensão
das aulas, não nos foi dada
informação de que não podíamos andar na rua, mas
notou-se uma diminuição
do aglomerado de pessoas
nos locais mais turísticos da
cidade, ainda que não se
notasse preocupação por
parte da população.
Esta situação manteve-se
até ao dia 9 de março, dia
em que Itália decretou quarentena, com efeito a partir
do dia 10 para o resto do
país, situação esta que,
volto a dizer, estava anteriormente restringida a algumas cidades do norte do

Bianca

Marinhense a viver em Itália

país. No dia 10 aproveitámos para ir ao supermercado de manhã, para que pudéssemos estar em casa nas
próximas duas semanas,
e já eram visíveis algumas
regras de prevenção, como
por exemplo, o distanciamento de um metro entre
pessoas, e o uso de luvas
por parte dos funcionários.
No dia em que foi decretada a quarentena soubemos que a situação nos
hospitais era caótica. Em alguns sítios, pessoas com menos de 65 anos não eram
assistidas e disseram-nos
que havia casos em que
pessoas com graves problemas (ataques cardíacos,
etc.) não estavam a receber
assistência.
Atualmente existem vários hospitais em Itália que
se encontram sobrelotados, com falta de espaço
e equipamento, sendo que

existem casos de doentes
que se encontram em casa.
Tiveram de ser criadas tendas para que as pessoas
possam aguardar pelo resultado dos seus testes relativos
ao vírus.
No início desta semana
foi-nos dada a informação
de que havia cerca de 30
casos na nossa cidade, e sabemos que um deles era estudante noutra universidade
em Siena. Neste momento,
estando em quarentena, só
temos autorização para sair
de casa com justificação, ou
seja, ir trabalhar, ir ao hospital ou ao supermercado.
Caso esta regra não seja
respeitada podemos incorrer numa multa acima dos
200 euros, e no pior dos casos prisão. Apesar de não
viver numa rua muito movimentada, é visível uma diminuição do número carros
que por aqui passa”.
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»LEITURAS

“No mundo há
livros fantásticos
que ninguém
lê”, Umberto Eco

Ricardo Tomé

Marinhense a viver em Itália

“Espero que o vírus ainda não tenha
chegado à Marinha Grande.
Estou em Itália há 10 meses, desde
maio de 2019, e vim para aqui porque
assinei contrato profissional com um clube de andebol para ser treinador principal da equipa feminina. Vivo em Pontinia, uma pequena cidade com cerca de
15 mil habitantes, situada a 45 minutos
de Roma, na região de Lazio.
Em Pontinia, já há 4 pessoas confirmadas com o vírus, mas numa cidade
aqui ao “lado”, Latina, são cerca de
130 mil, já há 80 casos confirmados.
Latina fica a cerca de 15 minutos de
carro. O “bom” de onde estou é que as
cidades são distantes, as estradas são
sempre entre campos (podemos comparar com a estrada Marinha/Albergaria
para Leiria). Só na segunda feira, dia 9,
o presidente da região oficializou que
devemos estar em casa e só deixar as
nossas casas em casos específicos, para
ir ao supermercado ou para ir trabalhar.

Carlos Reys
Designer

“DAMA DE ESPADAS”, Crónica dos Loucos
Amantes, de Mário Zambujal,
Clube do Autor, 2010
Há pouca coisa aberta, só os supermercados, as farmácias estão a funcionar
“normalmente” e os bares/cafés fecham
sempre às 18h.
No Clube onde estou já desde sexta feira, dia 6, estamos todos em casa
por conselho do presidente do Clube,
eu tenho a sorte (acho eu) de estar num
apartamento em que a vista da varanda
do meu quarto dá para as montanhas e
campos (depois de 5 anos em Londres a
ver prédios todos os dias da minha janela) isto para mim é relaxante e não me dá
para pensar em coisas negativas.
Há sempre polícia de carro ou a pé

pelas ruas com avisos, tens que ter um
documento sempre contigo a dizer para
onde vais, se vais trabalhar e onde é que
trabalhas etc., se a polícia te parar e tu
não tiveres esse documento podes ter problemas. Um colega meu esteve cerca de
3 horas dentro da esquadra porque não
tinha o documento com ele e só estava a
tentar ir levantar dinheiro ao multibanco.
Está uma onda de proteção enorme aqui.
As pessoas do centro de Itália e sul ficaram muito assustadas do que se passou e
passa no norte de Itália e a grande maioria das pessoas, agora, estão a respeitar
as regras”. ß

Alarma” e basicamente apenas podemos sair de casa por necessidade
primária: supermercado, farmácias, ir
trabalhar, cabeleireiro e lavandarias
(sobretudo pelas pessoas idosas com
défice de mobilidade ou deficiência
que não lhe permite manter uma correta higiene em casa), podemos sair à
rua por breves momentos se tivermos
animais de estimação.
Restaurantes/cafés/lojas de roupa e
de produtos que não são considerados
de primeira necessidade estarão fechados. Com respeito aos restaurantes, se

tiverem serviço de take away podem
funcionar.
Desde que foi declarado pandemia
que as pessoas entraram em pânico e
começaram a comprar tudo o que havia
no supermercado... Em alguns supermercados começam a fazer fila às 7h
da manhã e inclusivamente há conflitos
entre os clientes pela ânsia de passar à
frente na fila ou na compra de produtos.
Se saímos à rua, que seja sozinhos
e com um motivo justificável, não estão
permitidos grupos, nem ir a casa de um
amigo, nem visitar familiares”. ß

Mónica Graça

Natural de Alcobaça a residir em Espanha

“O meu nome é Mónica Graça e
vivo em Barcelona há 4 anos, para
onde vim em trabalho. Sou fisioterapeuta e trabalho numa unidade de cuidados continuados.
No hospital desde a semana passada que começou a entrar o caos, porque tenta-se prevenir em algumas coisas mas noutras não e, na realidade,
todos temos a sensação que ninguém
sabe que medidas e precauções há a
tomar.
Atualmente, não temos casos positivos.
Estão proibidas as visitas familiares
e os trabalhadores usam máscara e luvas.
Há um controlo exaustivo de sintomatologia dos pacientes para descartar
possíveis casos positivos.
Sábado foi declarado “Estado de
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“As paixões arrebatadas são como o vinho das melhores castas: primeiro alegram, depois embriagam, um
dia azedam.”
«Sete anos de diferença entre duas idades podem ser
um abismo ou quase nada. Eva Teresa não passava de
uma garota de onze enquanto eu me empertigava nos
meus dezoitos, macaqueando poses e falas de gente
mais avançada em maturidade e desatinos. Nem me
ocorria, então, que o cavalgar do tempo havia de fazer
dela adolescente e mulher e que a distância com que
viemos ao mundo definharia de significado, deixando
de ser um desacerto sem remédio.
Aos meus olhos de mancebo com prosápias de figurão maduro, Eva Teresa representava a mais adorável
das crianças, rostozinho de anjo rebelde e uma alegre
ternura no enganchar-se pelo pescoço quando eu chegava à casa
velha que crescia para
o quintal onde conviviam alfaces, buganvílias, uma cabra malhada e o cão medroso
chamado Terror. Não
era por ela que eu ali
ia, mas por ela me enleava, retribuindo uma
afeição infantil e carinhosa.
– Cuidado, Eva Teresa, estás a puxar-me o cabelo.»
Filipe é um jovem movido por grandes paixões. A
vida surpreende-o com, também, grandes azares.
A família de Eva viaja e instala-se no Brasil. Durante
muitos anos Filipe acompanha o crescimento dela através de notícias familiares. Um dia resolve ir ao Brasil
para a conhecer, então, já uma mulher feita…
Numa escrita leve, descontraída e com muita habilidade, Mário Zambujal vai-nos dando conta dos vários
episódios de uma intriga romântica onde o inesperado
nos leva a pensar num romance policial. Os diálogos
são divertidos, imprimem dinâmica à narrativa e despertam o interesse do leitor que absorve este pequeno
livro rapidamente.
Mário zambujal nasceu em 1936. É jornalista e escritor. Trabalhou, na área do desporto, em vários jornais
nacionais. Tem vários livros publicados entre os quais
“Crónica dos Bons Malandros”, uma ficção de grande
sucesso levada ao cinema por Fernando Lopes. ß
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DEVIDO AO NOVO
CORONAVÍRUS

ASSOCIAÇÕES ADIAM
ASSEMBLEIAS E ATIVIDADES
Assim que o Governo ordenou o encerramento de escolas, após a Organização
Mundial de Saúde ter declarado o novo coronavírus uma pandemia, várias associações
e clubes do concelho deram conta do encerramento temporário das suas atividades letivas
e desportivas, como foi o caso, entre outras,
do Sport Operário Marinhense, do Judo Clube
da Marinha Grande, da SBR 1.º de Janeiro e
do Desportivo Náutico.
Várias associações que tinham as suas
assembleias gerais de associados marcadas
para esta semana e para a próxima viram-se
forçadas a adiar as respetivas reuniões, uma
vez que potenciavam o contacto próximo entre os sócios, que nesta altura deve ser evitado
ao máximo com vista a evitar a disseminação
da doença, como foi o caso da Associação de
Casal Galego.
Também a SDR Pilado e Escoura adiou a assembleia de sócios que estava marcada para
9 de abril, encerrou o bar da Coletividade à
noite, também até dia 9, e fechou o pavilhão
do chinquilho.
A ACR Comeira encerrou ontem, quarta
feira, 18 de março, o bar da coletividade ao
público. Já a SBR 1.º de Janeiro da Ordem
decidiu manter o bar em funcionamento, de
segunda a sábado, das 7h30 às 21h. ß

APOIO AOS ANIMAIS ABANDONADOS

APAMG ENFRENTA SITUAÇÃO “CAÓTICA”
Em nota enviada à redação do JMG, a Associação Protetora de Animais da Marinha Grande (APAMG)
mostra-se muito preocupada face à situação “caótica e de calamidade” que se avizinha tendo em conta
a pandemia causada pelo novo coronavírus e o abandono dos animais de companhia
“Devemos
proteger-nos,
proteger os outros, e continuar
a proteger os animais. Infelizmente, as pessoas continuam
a abandonar, deixaram de
adotar e até de colaborar...
Não temos voluntários suficientes para tratar de tanto animal
que temos ao nosso encargo,
o nosso stock de ração terminará dentro de pouco tempo,
não temos dinheiro, e TODOS
OS DIAS sem exceção acorremos a clínicas veterinárias, farmácias, lojas de artigos para
animais, a solicitar tratamen-

No dia 11/03/2020, cerca das 10h30,
um automóvel encalhou numa vala, situada no
acesso ao mercado, no sentido sul/norte, do
lado direito, a escassa distância deste.
Era previsível esta situação, mais cedo ou
mais tarde teria de acontecer.
A Câmara Municipal da Marinha Grande
foi alertada, por escrito, acompanhado o alerta por fotografia do local, por um munícipe,
em reunião ordinária quinzenal, em novembro
de 2019.
Nada se fez até agora e o previsto aconteceu.
A condutora do automóvel em causa ao ultrapassar um camião, encostou-se à berma e,
sendo a estrada relativamente estreita, a roda
da frente do lado direito encalhou na vala,
ficando a roda de trás suspensa no ar a escassos metros do buraco.
Felizmente não houve danos pessoais, mas
não ganhou para o susto.
Tudo isto seria evitado se houvesse mais
atenção aos alertas dos munícipes, por parte
do executivo camarário.

Leitor devidamente identificado

cuidam durante a sua rotina
diária, ou na sua hora de almoço, ou no percurso para o
trabalho...”
“Da nossa parte, vamos
limitar os contactos pessoais
ao máximo, sem deixar de cuidar dos nossos animais, assim
como encaminhar as situações
que necessitem de cuidados
veterinários e adoções, sempre com os cuidados recomendados”, escreve ainda a associação.
A APAMG deixa ainda o
apelo para que quem souber

de situações em que os donos
estejam doentes ou impossibilitados de tratar dos seus animais por outros motivos para
que tentem ajudar com água e
alimentos.
“Agradecemos toda a ajuda que nos possam continuar
a dar, sejam donativos monetários (IBAN PT50 0033 0000
4527 8192 4340 5) ou alimentação (com os cuidados
devidos, podem deixar na portaria dos estaleiros da Câmara
Municipal a qualquer hora)”,
apela ainda a APAMG. ß

»PENSAMENTO PODE SER QUADRADO…MAS A BOLA É REDONDA!

O Modelo ESTRELA - parte 2 - Os clubes compreendem quem são?

»CARTA AO DIRETOR

Aconteceu o que se previa

tos, operações, medicamentos,
rações especiais, desparasitantes, etc, etc... Temos uma dívida
a oscilar constantemente entre
os 7.000 e os 9.000 euros...”
Os dirigentes da APAMG
recordam que esta é uma altura do ano difícil prevendo-se o
nascimento de algumas ninhadas e questionam o que será
dos animais se o país entrar
em quarentena. “E os animais?
Aqueles sem dono, ou cujos
donos ou quem deles cuida
vivem noutro local? Aqueles
animais que várias pessoas

João Marques Mendes

D

Dirigente Desportivo

ando
sequência ao
artigo anterior onde
iniciei
a
explicação do modelo Estrela,
vamos ao segundo ponto.
Após
desenvolvermos
o storytelling, o próximo passo é identificar “quem” é o
clube, afinal muitos dirigentes, por conta da sua paixão,
creem que os seus clubes são
muito maiores do que realmente são, talvez porque em
algum momento no passado
de glórias tenham realmente
tido dimensões nacionais, ou
talvez apenas por que querem
ser vistos dessa forma.
O problema é que quando
os clubes agem dessa forma,
pensam que se estão a valorizar e a ser vistos de maneira
positiva, quando na verdade
estão a desviar o foco do que
poderia ser uma força e a des-

perdiçar energia.
De forma geral uma empresa é tão grande quanto o seu
mercado consumidor e, no
caso, do número de consumidores que tem. Se o clube tem
um número não tão grande de
sócios, precisa de trabalhar
bem o seu nicho, melhorando
o valor agregado, ou seja, gerar uma receita maior por sócio do que um clube com muitos sócios, isso para estar em
igualdade de circunstâncias
nas competições, na contratação de jogadores e também
para investir na formação de
novos atletas.
Para tentar deixar a minha
ideia mais clara, faço uma
comparação entre a Fiat e a
Mercedes. A primeira tem um
enorme mercado, mas vende
produtos com menor valor
agregado. Já a Mercedes não
tem um número de “sócios”,
ou melhor, de consumidores,
como a Fiat, então precisa
de agregar valor ao produto para que, mesmo com um
mercado menor, gere lucros
tão grandes ou até maiores do
que a Fiat, mantendo-se assim
competitiva no “campeonato”

de produção de automóveis.
Os clubes precisam de agir
assim.
Vejamos o exemplo do Porto e do Benfica. São clubes
que financeiramente não têm
como concorrer com os maiores da Europa, estão num
país pequeno, de pequena
população, logo um pequeno mercado consumidor, então desenvolvem um trabalho
de scouting de jogadores na
América do Sul, procurando
descobrir talentos emergentes,
comprá-los,
desenvolvê-los,
adaptá-los à Europa e posteriormente vendê-los. Assim se
geram receitas para ter uma
boa equipa e tentar disputar
os campeonatos de maneira
mais equilibrada com os grandes europeus.
Isto é um trabalho de nicho.
É encontrar um espaço no
mercado onde o clube possa
vir a ser talvez não o maior,
mas o melhor e, através dessa
vantagem competitiva, gerar
maiores receitas e entrar num
ciclo virtuoso.
Então, se a entidade identifica e compreende qual o seu
tamanho, qual a sua capaci-

dade de gerar receitas, como
gerá-las, mesmo sendo uma
força nacional, regional, ou
apenas local, poderá aproveitar melhor as oportunidades,
concentrando os seus esforços
em determinado objetivo e
alcançar resultados mais consistentes e, dessa forma, atrair
maiores investimentos, pela
segurança que o clube transmite ao saber reconhecer a
sua identidade, o seu perfil, e
também seduz patrocinadores
que se identificam com esse
mercado, com esse nicho.
Mas... caso tenha ambições faraónicas, incompatíveis com o seu tamanho,
com o seu mercado, com o
seu público, perderá energia,
tempo e dinheiro, criando
desconfiança e desperdiçando oportunidades que podem
não voltar.
Assim fechamos a primeira
“perna” da estrela; identificámos de onde veio a entidade,
qual a sua história e já sabemos quem é.
No próximo artigo, apresentarei o terceiro ponto e,
naturalmente, fecharemos a
segunda perna da estrela. ß
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CENTRO DE SAÚDE

»VACINA CULTURAL

USF VITRIUS ANULA
CONSULTAS AGENDADAS
Tendo em conta a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Vitrius, do
Centro de Saúde da Marinha
Grande, suspendeu todas as
consultas que estavam agendadas, estando a privilegiar
o contacto através de email.
Os utentes são aconselhados a permanecer em casa
e apenas se devem deslocar
às instalações do Centro de
Saúde em caso de doença

aguda ou necessidade de
cuidados inadiáveis.
Segundo a USF Vitrius,
o email poderá ser usado
para o envio de exames/relatórios/análises pendentes,
através da sua digitalização,
mas também para solicitar
a renovação de receituário
crónico, e para agilizar situações relativas à marcação
de consultas/tratamentos de
enfermagem e consultas médicas, entre outros assuntos. ß

COLHEITAS DE SANGUE MANTÊM-SE
Apesar da pandemia causada pelo novo coronavírus, a
Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho
da Marinha Grande vai manter as suas brigadas de colheita de sangue. A Associação
apela a todos os dadores que
reúnam condições de saúde
para que participem de forma
a manter o nível de reservas
de sangue nos hospitais.
No próximo dia 31 de
março, terça feira, das 16h
às 20h, haverá nova colheita
de sangue, no Edifício da Ivima, na sala Salviano Cabral
Ferreira. A Associação garante que serão seguidas todas
as indicações da Direção
Geral da Saúde, com vista a
prevenir a disseminação do
COVID-19. ß

ZONA INDUSTRIAL

AMPLIAÇÃO LEVA A CORTE DE ÁGUA
nicipal da Marinha Grande, a medida decorre no
âmbito da execução da
rede de abastecimento de
água prevista na empreitada de “Ampliação da Zona
Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e de rede viária

Óscar Enrech Casaleiro
A trabalhar na cultura desde 1997

MARINHA GRANDE

Esta quinta feira, dia 19
de março, entre as 8h e as
10h30, será interrompido
o abastecimento de água a
todas as fábricas localizadas na Zona Industrial de
Casal da Lebre.
Segundo a Câmara Mu-

4 - Literatura por encomenda

da saída norte da ZIMG fase 2”.
Na Rua da Grécia, arruamento onde decorrerão
os trabalhos, o abastecimento de água às várias
fábricas aí existentes será
retomado
gradualmente,

até às 18h.
De acordo com a
autarquia, “deverá haver
o cuidado de manter as
torneiras fechadas porque
o normal abastecimento de
água poderá ser retomado
antes da hora prevista”. ß

O nosso dia de aniversário, além de ter aquele
misto de estranheza e conforto de termos os nossos
amigos e familiares a felicitar-nos, tem o seu ponto
alto na encomenda do bolo de aniversário. Por muito que nos descrevam os ingredientes que podemos
escolher quando fazemos a encomenda nunca sabemos exatamente qual o sabor que o bolo vai ter. O
que é que isso tem a ver com o título da nossa crónica? Eu já explico melhor.
Há uns dias atrás fui confrontado com uma colega
espanhola que afirmou ter muita vontade de conhecer melhor a Marinha Grande porque tinha lido um
romance chamado “Resistência” de Rosa Aneiros.
Quem? Pesquisando no Google surge tudo bem explicado: trata-se de um livro da autoria de uma jornalista galega, que retrata o percurso de um grupo de
resistentes à Ditadura e cuja inspiração surgiu depois
de visitar o Museu de Peniche. Para os marinhenses
esta obra tem a particularidade de contar com vários excertos que acontecem na Marinha Grande e
em São Pedro de Moel. Falta dizer que a obra contou em Espanha com alguma visibilidade e teve uma
boa aceitação do público. Será que livros como estes podem funcionar como boa ferramenta de promoção turística? E como é possível acompanhar os
escritores que queiram escrever sobre a nossa terra?
São muitos os prémios literários atribuídos em
Portugal por municípios, fundações ou associações.
Muitos deles acabam por morrer no anúncio do vencedor, por serem pouco promovidos caindo no esquecimento. No entanto há outros caminhos que podem trazer resultados interessantes. A este propósito
vale a pena destacar uma boa aposta da Câmara
Municipal de Cascais chamada Programa de Residências Internacionais de Escrita Fundação D. Luís
I. A ideia é simples e passa por convidar escritores
estrangeiros com visibilidade internacional (Michael
Cunningham, Jonathan Coe ou Javier Cercas), a
visitar a vila cascaense ficando ali alojados durante dois meses. Além de se dedicarem à escrita do
seu próximo livro, também participam em inúmeras
atividades: festivais de literatura, masterclasses ou
conferências. Trata-se de uma estratégia cultural que
pode deixar uma marca interessante em Cascais,
uma vez que traz visibilidade (os autores contam
com um leque alargado de seguidores), e deixa na
vila uma presença literária de grande vigor, uma
vez que os escritores convidados já contam uma carreira de grande visibilidade.
Acima de tudo, esta é uma prova como a cultura,
e mais concretamente a literatura, podem ser além
de um estímulo para a mente, um meio de visibilidade internacional para um município que arriscar por
um caminho diferente, só é preciso encomendar os
ingredientes certos. ß
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A solução para
o seu condomínio
244 551 319

Travessa Vieira
de Leiria, 9
Marinha Grande
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CORONAVÍRUS

VANGEST REGISTA DOIS FALSOS ALARMES
O Grupo Vangest, que conta com 286 colaboradores num
universo de 12 empresas, registou na última semana dois
falsos alarmes de possíveis contagiados pelo novo coronavírus
As suspeitas não se confirmaram, mas
o Grupo resolveu enviar para casa, na
última segunda e na terça feira, todos
os colaboradores, com vista a ‘refinar’ o
seu plano de contingência.
Em declarações ao JMG, Victor Oliveira explicou que muitos dos colaboradores se encontram já a trabalhar através
de casa e outros por trabalho remoto,
consoante as situações, sendo objetivo
do Grupo manter as empresas a funcionar dentro da normalidade possível para
conseguirem responder às solicitações
dos clientes e aos compromissos assumidos.
Segundo o administrador do Grupo
Vangest, a paragem visou permitir “que
nos possamos reorganizar e criar um plano de contingência robusto, que defenda
a integridade e a saúde dos nossos colaboradores e das suas famílias”.
ÒÒCEFAMOL PREVÊ REDUÇÃO
DAS ENCOMENDAS

O JMG foi ouvir as preocupações da
Associação Nacional da Indústria de
Moldes (CEFAMOL), sediada na Marinha
Grande, tendo em conta os constrangimentos que a pandemia causada pelo
COVID-19 está a gerar nas empresas.
Em declarações ao nosso jornal, obtidas na última sexta feira, Manuel Oliveira, secretário-geral da CEFAMOL,
dava conta de não ter conhecimento,
àquela data, de situações extraordinárias no sector, nomeadamente na região
da Marinha Grande, face ao impacto
do COVID-19. “As empresas têm vindo

a aplicar planos de contingência e a tomar medidas de precaução que limitem
a propagação do vírus nas suas organizações e com quem contactam”, referiu
o responsável, acrescentando que, “em
termos de constrangimentos, existem os
inerentes à situação vivida em Portugal,
para já sem nota de paragens na laboração das empresas, sendo possível que
a mesma possa vir a ser reduzida em
face das medidas ontem implementadas,
nomeadamente com o encerramento das
escolas, que levará à ausência de alguns colaboradores para a assistência à
família”.
“Sempre que possível também medidas de teletrabalho têm vindo a ser implementadas. No entanto, tudo dependerá do evoluir da situação”, referiu ainda
Manuel Oliveira.
O secretário-geral da CEFAMOL prevê
o surgimento de constrangimentos “por
parte do mercado e em face da situação
vivida em muitos dos países com que o
sector se relaciona e para onde exporta.
Atrasos no lançamento de novos projetos,
e consequente redução do número de
encomendas, poderão surgir face ao prolongar desta situação em várias regiões”.
Ao nosso jornal, Manuel Oliveira referiu ainda que esta é uma situação que a
CEFAMOL tem acompanhado desde o início, “informando as empresas, quer sobre
os cuidados e precauções a ter, quer sobre as orientações da Direção Geral da
Saúde sobre esta matéria, quer sobre as
medidas de apoio às empresas que têm
vindo a ser lançadas pelo Governo”. ß
Pub

Pub
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»OPINIÃO

No prevenir está o ganho
Se há apenas algumas semanas atrás alguém dissesse que poderíamos estar hoje
a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho, certamente que poucos acreditariam.
Pois bem, este texto está a ser escrito precisamente no conforto do lar, devido aos
apelos para que, nesta fase em que lutamos contra o novo coronavírus, todos nos mantenhamos em isolamento, para nosso bem e dos que connosco habitam este território.
Pode parecer estranho trabalhar a partir de casa. Para muitos não, pois essa até
pode ser uma prática normal. Mas esta é uma metodologia que devemos seguir para
vencer uma pandemia que, apesar de não nos ter apanhado de surpresa, está a causar grandes mudanças sociais, sobretudo nos nossos hábitos quotidianos.
Depois de alguns dias fora do concelho, foi com alguma ansiedade que acompanhámos o evoluir da situação no país em geral e na Marinha Grande em particular.
É incrível o que a tecnologia nos trouxe: acompanhar ao segundo o que se passa na
nossa terra, independentemente do local em que nos encontramos.
Note-se, porém, que há desde logo uma evidência que devemos aqui abordar,
que se relaciona com a credibilidade da informação. Foram várias as informações
e contra-informações que fomos recebendo e há que ter o sangue frio de filtrar tudo
o que nos vai chegando e não ter a tentação de ir na onda dos rumores, que são
perigosos.
No Jornal da Marinha Grande, os leitores sabem isso, temos o máximo cuidado
com a qualidade das fontes. É que uma informação imprecisa pode dar uma carga
de trabalhos e provocar danos irreparáveis. Daí que fomos nós que aqui demos
a informação de dois suspeitos da Marinha Grande de estarem infetados com o
Covid-19, e hoje, dia 17 de março, pelas 22h30, hora a que este texto está a ser
escrito, não há informação de que exista qualquer problema com marinhenses.
Este é um motivo de enorme regozijo e esperamos que o nosso concelho passe ao
lado deste terrível problema. Estamos, aliás, bastante otimistas nesse sentido, pois
por estes dias têm sido dadas provas de grande serenidade e responsabilidade.
Há um evidente afastamento social, necessário nesta fase, mas estamos certos que,
juntos, mais unidos do que nunca, vamos conseguir vencer esta «guerra» e voltar à
normalidade em breve. Todos merecemos e não será um vírus que nos vai impedir
de tomar um simples café num espaço público sem ter que olhar para o lado, com
desconfiança.
A Marinha Grande está cheia de boas práticas por estes dias. Perdoem-nos aqueles que esperavam de nós uma mensagem de pessimismo. Não contem connosco
para isso. Gostaríamos aqui de deixar o exemplo do Grupo Vangest, que tem nas
suas fileiras perto de três centenas de colaboradores.
Depois de dois colaboradores terem apresentado alguns sintomas febris, a administração encerrou dois dias, na segunda e terça feira. Depois de reunir, os responsáveis decidiram retomar a laboração ontem, quarta feira, ficando cerca de uma
centena de colaboradores em casa, em regime de teletrabalho. Os restantes estarão
nas fábricas onde serão evitados contactos próximos. As reuniões serão feitas com
distanciamento físico. Note-se que estamos na presença de um grupo de empresas
que tem um conjunto imenso de responsabilidades com os seus clientes, a esmagadora maioria estrangeiros, que não vacilou na hora de encerrar dois dias, pensar
e tomar as medidas, que neste momento são as indicadas, pois há que existir um
equilíbrio entre um imprescindível isolamento individual e o cumprimento de compromissos das empresas.
A saúde deve estar em lugar cimeiro e esta crise epidémica veio alertar-nos para
a fragilidade do ser humano, sendo certo que o medo é inimigo da saúde e do combate às doenças. Saibamos então ter a sensatez e a tranquilidade para enfrentar o
vírus com determinação, com prevenção. Este deve ser o verbo mais conjugado por
estes dias.
O Jornal da Marinha Grande, bem como a nossa associada Rádio Clube Marinhense, estarão mais uma vez ao serviço da comunidade, informando os leitores e
ouvintes na medida exata das proporções, sejam elas mais ou menos gravosas e não
mais que isso. Vamos esperar que tudo corra bem, que esta tragédia não se atravesse
à nossa frente e que rapidamente se erradique do país e do mundo.

A Direção do JMG

Com calma e confiança
Luís Guerra Marques
Presidente da Assembleia Municipal
da Marinha Grande

Entendo que, face à situação de crise generalizada que se vive no País
e no Mundo e, por isso,
também no concelho, me
devo dirigir, na qualidade
de Presidente da Assembleia Municipal, aos nossos Munícipes no sentido
de, também eu, os alertar
e preparar para as consequências que poderão advir desta crise.
Trata-se em primeiro
lugar de uma crise de
saúde. Crise de saúde
que pode pôr em causa a
nossa sobrevivência como
povo e, quem sabe, como
espécie. Esta luta pela sobrevivência, independentemente de muitas coisas
que se dizem e que se
vão dizer, é a baliza porque nos devemos nortear
se quisermos levar a bom
porto uma “guerra” que é
de todos contra um inimigo comum, de que pouco
conhecemos. Nesta crise
não há políticas divergentes. Todos, independentemente dos nossos credos,
teremos de remar para o
mesmo lado. Nunca, ao
que me parece, assisti,
nem nenhum de nós terá
assistido, a uma crise parecida ou semelhante.
Mas não é por isso que
não mantenho a confiança
nas Instituições, nomeadamente no nosso Serviço
Nacional de Saúde que
tantas vezes atacado por
tantos é agora a tábua de
salvação a que nos agarramos para debelar esta
crise. Penso mesmo que
iremos consegui-lo. A capacidade e dedicação dos
nossos profissionais de

saúde, a quem agradeço,
é para nós uma vantagem
nesta luta. Devemos sempre respeitá-los e apoiá-los. Eles são o braço armado do nosso exército
neste combate.
Para isso necessário se
torna que sigamos as indicações destes profissionais
e da Comissão Nacional
de Saúde. Se o fizermos
em pleno, por certo que
estaremos mais perto de
vencer o mal.
Note-se porém que estamos numa fase inicial
de uma batalha que tem
várias frentes. A da saúde
individual que mais cedo
ou mais tarde iremos por
certo ultrapassar, e a crise
económica que desta advém, que será complicada,
difícil de debelar, que levará a situações pessoais
dramáticas e à necessidade de, em conjunto, nos
apoiarmos uns aos outros
para a poder vencer. No
final do mês atual e nos seguintes, quando muitos pequenos e médios Empresários, não conseguirem, por
falta de receitas, cobrir
os custos e os salários de
todos, a situação de cada
um de nós vai agravar-se
a um nível que é, para já,
impensável. Nessa altura
é preciso que nos apoiemos, que não entremos em
pânico e perceber, obstinadamente sempre, que
melhores dias virão.
As medidas, até agora
anunciadas pelo governo,
não irão cobrir as situações que foquei no parágrafo anterior, pelo que
independentemente
de
outras virem a ser anuncia-

das, o que seria bom, caberá a todos compreender
os outros e minimizar ao
máximo possível as consequências que advierem de
situações que agora ainda
não pensámos. Estar em
casa é bom, de início, mas
para aqueles que em casa
pouco têm ou a não têm,
não será fácil confinar-se
a um espaço limitado, ou
que não existe, por tempo
indeterminado.
Por isso advirto que
agora, ainda a procissão
vai no adro, e de uma
forma geral, apesar do
medo, ainda nenhum de
nós sentiu a verdadeira
crise que se avizinha. É
por isso que recomendo a
todos a máxima calma e a
máxima confiança naqueles que nos podem levar a
bom porto neste combate.
Independentemente dos
medos que todos tenhamos, mantenhamos por
isso a confiança e a vontade em debelar esta crise.
Haveremos de, cooperando ao máximo uns com os
outros, mais tarde ou mais
cedo, de a vencer, e seremos, por isso, todos mais
fortes no futuro.
Estou certo que, para
além da confiança no País
e no Mundo, os Marinhenses (enquanto concelho)
haverão, também eles, de
encontrar como sempre o
fizeram, os caminhos que
se mostrem necessários
para ultrapassar esta fase
das nossas vidas.
Tenhamos pois confiança e calma.

Marinha Grande,
15 de março de 2020
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»CRÓNICAS MARINHENSES

Até que a voz nos doa
Henrique Neto
Empresário
henriquejosesousaneto@gmail.com

Ando a escrever há cinco anos,
desde que o Governo de António
Costa entrou em funções, o mesmo
que escrevi durante o Governo de
Pedro Passos Coelho, ou seja, que
as obras públicas previstas - ferrovia
em bitola ibérica, porto do Barreiro,
aeroporto do Montijo e Linha Circular do Metro em Lisboa - estão
erradas e não servem a economia
e os portugueses. Sem surpresa, o
Governo do PS já desistiu de um
desses projectos, o Porto do Barreiro, quando descobriu um dos erros
que temos indicado: as absurdas
dragagens previstas, mas há outras
razões igualmente absurdas. Em
qualquer caso, paz à alma do Porto
do Barreiro, que aqui tratei a semana passada.
Quanto aos outros três projectos, o Governo e os ministros do

Ambiente e das Infraestruturas, não
atinam e fogem que nem ratos a
explicar as razões que justificam os
investimentos e que, no ver de muita
gente, entre as quais nos incluímos,
estão totalmente erradas. Vejamos,
em resumo, cada caso:
Ferrovia: Os ministros ainda não
explicaram aquilo que afirmam,
que a ligação dos portos portugueses e das exportações nacionais à
Europa se podem fazer em bitola
ibérica. Não vimos como, dado
que a Espanha está a mudar a bitola para UIC e a AutoEuropa já tentou usar a ligação em bitola ibérica
e desistiu por ser inviável, reivindicando agora a bitola UIC. Acresce,
que a linha em construção de Évora
ao Caia é de via única, o que inviabiliza a sua futura mudança para
a bitola usada em toda a Europa.
Acresce ainda que a Espanha, em
vista da opção portuguesa, deixou
de querer ligar a sua via UIC a Portugal e está a construir os chamados portos secos, que são centros
logísticos colocados ao longo da
fronteira, para tomarem conta das
exportações portuguesas que ali serão entregues por camião, ou por

via férrea, neste caso em situação
de monopólio.
Aeroporto do Montijo: O Governo de António Guterres pretendia
substituir a Portela pela OTA. Depois, os governos de José Sócrates
decidiram-se por Alcochete e, passados vinte anos, o Governo do
PS descobriu agora querer manter
a Portela, mas não diz por quanto
tempo, decidindo construir um remendo no Montijo, localização que
tem todos os inconvenientes já descritos pela Ordem dos Engenheiros, pelos pilotos e pela Segurança
Civil. Todavia, o mais grave é de
que se trata de mais uma solução
transitória, que acabará no dia em
que houver um acidente em Lisboa,
ou as autoridades ambientais proíbam o seu uso. Ou seja, à boa
maneira portuguesa, tal como na
ferrovia, gastaremos dinheiro para
fazer e depois mais dinheiro para
desfazer.
Linha Circular do Metro: Há dias
participei num debate em Odivelas,
com autarcas e umas centenas de
utentes - alguns milhares fizeram um
abaixo-assinado - contra essa obra
que prejudica toda a gente que vive

na periferia da cidade e satisfaz
apenas a especulação imobiliária
e os turistas no centro da capital.
Além de não retirar nem um carro
de entrar na cidade o que, supostamente, seria o objectivo principal
da gestão socialista. Além disso,
essa linha circular é um aborto técnico e financeiro - mais de duzentos
milhões de euros - sem qualquer
utilidade, na medida em que acrescenta apenas duas novas estações
e termina no Cais do Sodré, onde
já existe uma linha de Metro, além
do comboio de Cascais e os barcos
chegados do outro lado do rio, o
que tornaria aquela estação ainda
mais intransitável do que já está.
Mas, o pior de tudo é a recusa
do Governo e dos seus ministros
em discutir estas obras de forma
civilizada e racional, o que apenas
demonstra a sua incerteza quanto
à qualidade das suas decisões e
têm receio de abrir o jogo, que só
pode ser o da reconhecida ligação
da política aos negócios. Pessoalmente, já escrevi três cartas ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, em nome
de um conjunto de subscritores do

Manifesto “Uma Ilha Ferroviária”,
com vasta informação sobre o que
se passa em Espanha neste domínio da ferrovia e, até hoje, não há
resposta.
Por tudo isto pergunto de que
têm medo o Governo e os seus
ministros? Estão ao serviço dos interesses de Espanha e das empresas Medway e Mota Engil, que se
preparam para tomar conta das
nossas exportações com destino
aos nossos principais mercados na
Europa e sem concorrência? Para
quê uma via única entre Évora e o
Caia em bitola ibérica, sem que se
possa mudar mais tarde de forma
economicamente viável para bitola
UIC? Porque não ouve o Governo
a Ordem dos Engenheiros e os seus
milhares de associados? E no caso
do aeroporto, qual a razão porque
não querem prever a vida útil da
Portela? Também no caso da Linha
Circular, qual a razão porque escondem os projectos técnicos e económicos que guardam em segredo?
Ficamos à espera destas respostas do Governo, ou dos ministros,
até que a voz nos doa, ou mesmo
para além disso. ß

»OPINIÃO

Circunvalação na Marinha para quando?

José Duarte
Presidente da CPS do PSD
psdmgrande@gmail.com

Após um período eleitoral bastante intenso nos últimos meses,
europeias, legislativas, partidárias, etc., chegou a hora de nos
dedicarmos com mais intensidade
à nossa cidade. Apesar do PSD
neste período não estar parado e
continuar atento a tudo o que se
passa na nossa terra. Como todos
sabem a nossa comissão política
trabalha e não perde tempo com
tricas e joguinhos de poder. E é
assim que de forma responsável
vamos continuar a ajudar o desenvolvimento do nosso concelho. Por tudo isto gostaríamos de
começar a divulgar alguns dos

projetos concretos e de futuro
que temos para a cidade e que
queremos ver debatidos pela população.
Após reunirmos com a nossa
coordenação autárquica 2021,
gostaríamos de transmitir desde
já uma das ideias a concretizar
e que vamos ter no nosso programa eleitoral. Partilho um mapa
em anexo sobre uma necessidade que há muito faz falta, para
retirar o trânsito e o tráfego que
existe no centro da cidade e
melhorar os acessos rodoviários
à população nos vários pontos
das localidades de residência e
trabalho. Ou seja, pretendemos
construir uma circunvalação rodoviária em torno na cidade. O
projeto é exequível e poderá ter
o apoio de verbas comunitárias,
tudo depende da iniciativa, da
boa vontade e do profissionalismo camarário na gestão e na de-

fesa deste projeto, que é nuclear
para a qualidade de vida dos marinhenses para os próximos anos.
Sabemos também que existe
um trajeto já previsto no PDM
desde 1985, mas à boa moda
da Marinha Grande tudo fica na
gaveta e nada se decide, por isso

e de forma a iniciarmos assuntos
concretos, aqui fica uma ideia do
trajeto pretendido pelo PSD.
Esperamos que a população
possa analisar e colaborar também com algumas ideias e alterações a este trajeto. Críticas vamos ter certamente, no entanto o

debate e discussão do tema ficam
lançados. Dado que estamos com
tempo do debate de propostas,
penso que terá chegado o momento de pensar o que queremos
para o futuro e desenvolvimento
da Marinha. Contamos com a
ajuda de todos. ß
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DANÇA

FOOTGOLF

RANS BALLET CONQUISTA
PRÉMIOS EM ESPANHA

SC MARINHENSE NO PÓDIO
DO CIRCUITO NACIONAL

A Rans Ballet da Marinha Grande participou
no passado dia 7 de março no “I Encuentro Coreografico Nacional”, que decorreu em Madrid,
na Espanha, com as alunas Lara Alves, Laura
Silva e Iva Fidalgo, de 11 e 10 anos de idade,
sob a direção coreográfica e artística do Mestre
Rans Brucce.
Segundo fez saber a escola de dança, as
dançarinas trouxeram para a cidade vidreira os
seguintes prémios:
- Primeiro lugar com dueto variação clássica
“Pérolas”: Lara Alves e Laura Silva;
- Segundo lugar solo clássico Esmeralda: Lara
Alves;
- Melhor técnica infantil: Lara Alves e Laura
Silva;
- Melhor bailarina infantil: Lara Alves;
- Mérito menção honrosa trio contemporâneo: Lara Alves, Laura Silva e Iva Fidalgo. ß

ATLETISMO

MARIA ESTEVES
NO NACIONAL SUB-23

de etapa dupla do Circuito
Nacional de Footgolf com
a realização da 2.ª etapa
no sábado e a 3.ª no domingo, ambas em Amarante.
Ò Ò CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
DA 2.ª ETAPA:

Masculinos: Marco Santos - 48.º lugar, Marco Aurélio - 66.º lugar;
Femininos: Daniela Branco - 3.º lugar
Ò Ò CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
DA 3.ª ETAPA:

Realizaram-se em Amarante, no fim de semana
de 7 e 8 de março, a 2.ª
e 3.ª etapas do Circuito

Nacional de Footgolf de
2020, que contou com a
presença da atleta Daniela
Branco, do Sporting Clube

Marinhense, que alcançou
o 1.º lugar na etapa de domingo.
Foi um fim de semana

Masculinos: Marco Aurélio - 57.º lugar, Marco
Santos - 113.º lugar, Alain
Belém - 116.º lugar;
Femininos: Daniela Branco - 1.º lugar. ß

EPAMG

FINALISTA ORGANIZA DESFILE DE MODA
Ana Duarte, aluna finalista
do curso técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade da Escola
Profissional e Artística da Marinha Grande (EPAMG), levou
a efeito, no final de janeiro,
um desfile de moda intitulado “Fashion made in Leiria”,
que decorreu no + Operário
Club & Caffé. A iniciativa, que
contou com a colaboração
do cantor Rúben Lima, foi a
Prova de Aptidão Profissional

da aluna, sendo um elemento
obrigatório para a finalização
do curso.
A estudante optou por organizar um evento, neste caso
um desfile de moda, com o objetivo de promover a produção
local. Para isso contou com a
colaboração do + Operário,
que lhe cedeu o espaço para
o evento, e das marcas Jocork,
Venusa e Closethings, que emprestaram as roupas e malas
para o desfile. ß

MARINHA GRANDE

TRIBUNAL DECRETA PRISÃO A AGRESSOR
Disputou-se em Braga, no fim de semana de 7
e 8 de março, o Campeonato Nacional Sub-23
em Pista Coberta, que contou com a presença de
Maria João Esteves, em representação do Clube
de Atletismo da Marinha Grande. A atleta participou nas provas de salto em comprimento onde
foi 16.º classificada, e na prova de triplo salto em
que passou à final, ficando no 8.º lugar. ß

Um homem de 31 anos ficou detido, em prisão preventiva, pelo crime de violência doméstica, após ter sido presente
no passado sábado, dia 14
de março, ao Tribunal Judicial
da Marinha Grande.
O indivíduo, que havia sido
detido em flagrante delito por

militares do Comando Territorial de Leiria, através do Posto de Caldas da Rainha, foi
conduzido ao Estabelecimento
Prisional de Leiria.
Segundo as autoridades,
na sequência de uma denúncia por violência doméstica,
ocorrida no concelho de Alco-

baça, os militares deslocaram-se de imediato para o local,
apurando que o suspeito agrediu fisicamente a namorada,
de 27 anos, na presença do
filho menor da vítima, de 7.
O homem terá tentado estrangular a mulher, sendo impedido por um amigo e, já na

presença dos militares, proferiu ameaças de morte à vítima,
ao seu filho e à família, o que
levou à sua detenção.
De referir que a vítima, devido às agressões físicas a que
foi sujeita, necessitou de receber cuidados médicos numa
unidade hospitalar. ß
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HOSPITAL DE LEIRIA APELA:

»SAÚDE

SÓ VÁ AO HOSPITAL
SE TIVER MESMO QUE SER!

O Centro Hospitalar de Leiria
(CHL) apela a todos os cidadãos
que sigam escrupulosamente as
recomendações das autoridades
de saúde e dos especialistas e que

fiquem em casa para não contribuírem para o agravamento da pandemia do coronavírus, e que “só
recorram ao hospital em caso de
urgência mesmo urgente”.

Se tiverem sintomas compatíveis
com a infeção por coronavírus, os
utentes devem ligar para a linha
SNS 24, 808 24 24 24 – mesmo
que tenham que esperar algum
tempo para ser atendidos, o que
é compreensível dada a procura
– e só depois, se for necessário e
forem aconselhados nesse sentido,
se desloquem ao hospital.
O CHL está a seguir as indicações da tutela e das autoridades
de saúde e, até ao fecho desta edição, não havia registado nenhum
caso positivo do novo coronavírus
(COVID-19). No entanto, reforça o
apelo para que todos os utentes, e
em particular os que regressaram

do estrangeiro, que têm sintomas
de gripe (febre e tosse) e/ou tenham estado em contacto com pessoas diagnosticadas com o novo
coronavírus, não se dirijam aos
Serviços de Urgência sem primeiro
contactar a Linha SNS 24. Entretanto, foi instalada uma tenda junto às
urgências, como medida preventiva, para ampliar a capacidade de
receber doentes. Segundo o CHL,
a ideia é “criar condições para ter
circuitos de encaminhamento de
doentes com sintomas compatíveis
com a contaminação por coronavírus, de forma a salvaguardar a
segurança dos outros doentes que
têm que acorrer ao hospital”. ß

COVID-19

OPTOMETRISTAS GARANTEM SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE LENTES
A Associação de Profissionais
Licenciados de Optometria (APLO),
que representa mais de 1.244 optometristas, esclarece que o uso das
lentes de contato é seguro e que os
óculos utilizados para compensação de erros refrativos não oferecem proteção contra o COVID-19.

“Apesar dos mitos e desinformação que surgiram nas últimas 48
horas, o uso das lentes de contato
continua a ser uma forma segura e
altamente eficaz de compensação
da visão para milhões de pessoas
em todo o mundo”, esclarece Raúl
de Sousa, presidente da APLO.

O responsável clarifica ainda
que “os óculos regularmente utilizados para compensação de erros
refrativos não estão comprovados
de que oferecem proteção. Não
há evidências científicas de que
usar óculos forneça proteção contra o COVID-19 ou outras trans-

missões virais”. Como medidas de
prevenção do COVID-19, a APLO
recomenda que “ao usar lentes de
contato ou óculos, é fundamental a
lavagem cuidadosa das mãos com
água e sabão, seguida da secagem manual com toalhas de papel
não utilizadas”. ß

Comunicado
à população
Sem alarmismos, a Comissão
de Utentes, consciente da situação de calamidade que, em matéria de saúde, o País e o Mundo atravessam, pede aos utentes
do Centro de Saúde da Marinha
Grande o máximo de compreensão para com o problema, pedindo que evitem comparecer no
Centro de Saúde, salvo os casos
que se mostrem imprescindíveis,
contribuindo também, por essa
via, para a defesa do Serviço Nacional de Saúde.
Apela também a todos os utentes para que tenham o máximo de
compreensão e respeito pelo trabalho dos profissionais de saúde
(a quem agradece o que estão a
fazer por todos nós), que são o
nosso exército de combate ao perigo que sobre todos nós paira, e
se afirmam como o braço armado
no combate à nossa continuação
como sociedade organizada.
Estamos certos que hoje, como
sempre, os Marinhenses saberão
estar à altura dos acontecimentos.

A Comissão Executiva de
Utentes do SAP/24 Horas
Marinha Grande, 15 de
Março de 2020
Pub
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Farmácias
de Serviço

Marinha Grande
5.ª - Guardiano - 244 502 678
6.ª - Central - 244 502 208

ESTÁ A
PENSAR
MUDAR

ASSEMBLEIA GERAL

DE CASA?

CONVOCATÓRIA - ADIAMENTO

Incluindo fins

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, estabelece
medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica do novo - COVID 19.

de semana.
Contatos:

SÁB. - Roldão - 244 502 641

965 609 348

DOM. - Moderna - 244 502 834

913 698 878

2.ª - Duarte - 244 503 024
3.ª - Sta. Isabel - 244 575 349

O Talho
das Rosas

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL
E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO

Neste sentido a Associação Social, Cultural e Desportiva
de Casal Galego vem por este meio informar do adiamento
da sua Assembleia Geral, para data a anunciar.

Na Rua das Rosas n.º 12
Reabriu com nova Gerência, de:
Renascer de Novo, Unipessoal Lda.
Comércio de gado e carnes frescas.
Contato: 244 212 556

Marinha Grande, 17 de Março de 2020
O Presidente da Assembleia-Geral,
Francisco Manuel de Jesus Soares

4.ª - Guardiano - 244 502 678

Venha visitar-nos!

PADARIA

Jogos
Santa Casa
Totoloto
Sorteio de sábado:
4 - 11 - 25 - 30 - 33 + 12
Sorteio de quarta feira:

18 - 23 - 36 - 38 - 41 + 11

Euromilhões

NA MARINHA
GRANDE

ADMITE
Ajudante de
padeiro
Contacto:
912 920 514

Sorteio de sexta feira:
3 - 11 - 21 - 27 - 36 + *9 *10
Sorteio de terça feira:
5 - 7 - 8 - 16 - 20 + *2 *12

M1lhão
QLB 27109

Lotaria Clássica
1.º Prémio.................................. 10430
2.º Prémio.................................. 26487
3.º Prémio.................................. 05738

Lotaria Popular
1.º Prémio.................................. 25308
2.º Prémio.................................. 93609
3.º Prémio.................................. 08918
4.º Prémio.................................. 29927

NÚCLEO DO SPORTING DE PORTUGAL
DA MARINHA GRANDE

COMUNICADO
Informamos todos os Sócios do Núcleo do Sporting Clube de
Portugal da Marinha Grande, que seguindo as recomendações
da DGS, decidimos adiar a Assembleia Geral de 20 de Março,
para data a definir.
Pedimos a compreensão e colaboração de todos pois sabemos o
que se passa no mundo e muito em particular em Portugal.
A saúde de todos nós acima de tudo.

ARRENDAM-SE
- PAVILHÃO COM 360 M2
com ponte rolante de 6,3 toneladas
licenciado para a indústria
em Albergaria junto à cabine

- Loja na Avenida Vítor Gallo

Saudações Leoninas, Sporting Sempre!!!
O Vice-Presidente da Assembleia Geral,
Rui José dos Santos Tojeira

Contato: 917 818 849

PROCURA-SE
SENHORA OU
MENINA

Para
companhia
de senhora
em Vieira
de Leiria.
Condições a
combinar.
Contacto:
919 854 225

Rua Santos Barosa, Comeira
2430 - 415 Marinha Grande
244 570 100

www.jor naldamar inha.pt
www.rcm.com.pt | 244 502 628

A SUA RÁDIO DE TODOS OS DIAS!
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Edite Fernanda Rebelo Valente de Andrade

Maria Graciete Rosália Moiteiro Gomes

73 anos
Residia na Boavista
Falecida a 10/03/2020

81 anos
Residia em Picassinos
Falecida a 12/03/2020

3.º Ano
de Eterna Saudade
Elisa de Jesus Paula
79 anos
Falecida a 11/03/2017

Seu marido, filhas, genro, netas e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Seus filhos, nora, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as
pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Pub

Agradecimento

Agradecimento

Armando de Jesus Barbosa

Maria Bárbara Duarte Vaqueirinho Agostinho

77 anos
Residia na Marinha Grande
Nascido a 14/12/1942
Falecido a 13/03/2020

75 anos
Residia na Guarda Nova
Falecida a 15/03/2020

Sua esposa, filho, filha, e demais família, na impossibilidade de o fazerem
pessoalmente, vêm por este meio agradecer a quantos o acompanharam à sua
última morada bem como a todos aqueles que de alguma forma lhes manifestaram
o seu pesar.

Seu marido: Filipe Conceição Camacho, filho: Paulo Alexandre de Jesus Camacho,
e restante família, recordam-na com eterna saudade, pela passagem do 3.º ano do
seu falecimento.

Seu marido, filhos, genro, netos, bisneta e restante família, na impossibilidade de o
fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas
as pessoas que a acompanharam à sua última morada ou que, de qualquer outra
forma, lhes manifestaram o seu pesar.

QUER VENDER O SEU IMÓVEL?
Pub

Pub

Rapidamente e ao preço justo,
sem falsas expectativas.

EU COMPRO!
A solução para o seu condomínio

Negócio particular,
sem intermediários.

244 551 319

LIGUE AGORA 913 578 080
Pub
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