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Agostinho Pinto foi técnico da PT, estando ligado ao mundo dos telefones 
durante 35 anos, em que conseguiu reunir verdadeiras relíquias das várias eras 
das telecomunicações. Optou agora por concentrá-las num museu particular a 
que deu o nome de “Celeiro-Museu Ti Deolinda”, situado em Sarrazola, na 
freguesia de Cacia. (Público – pág. 48) 

Mergulho colectivo em defesa do Serviço de Urgência de 
Estarreja- Público 02/01/2007  

A tradição já é antiga, mas este ano teve um propósito muito especial: lutar 
pela manutenção do Serviço de Urgência do Hospital do Visconde de Salreu, 
em Estarreja. Dezenas de banhistas fizeram-se ontem ao mar da Torreira, num 
ritual que tem sido cumprido há 34 anos, pelas mãos do Clube Cultural e 
Desportivo de Veiros. Apesar da chuva e do frio que caracterizaram a primeira 
manhã de 2007, os "corajosos" banhistas não se deixaram vencer pelas 
condições adversas, até porque "a causa é nobre", sublinhou Agostinho Pinto, 
um dos participantes no primeiro banho do ano da Torreira. Habituado a 
participar no banho da praia da Barra, no concelho de Ílhavo, Agostinho Pinto 
não hesitou em trocar este ano de areal, uma vez que "as urgências não 
podem fechar". A mensagem foi exibida por todos os banhistas nas T-shirts 
que envergaram até aos minutos que antecederam o derradeiro mergulho no 
mar e tem como destinatário final o Ministério da Saúde, que deverá anunciar a 
sua decisão até ao final deste mês, relativamente ao eventual fecho daquele 
serviço. "Temos esperança na manutenção da urgência", frisou Santos Sousa, 
presidente da Câmara da Murtosa que, juntamente com o seu congénere de 
Estarreja, José Eduardo Matos, decidiu ontem associar-se ao mergulho 
colectivo, ainda que somente enquanto assistentes. "Esta iniciativa conseguiu 
demonstrar que esta é uma causa onde existe grande unanimidade", destacou, 
por sua vez, o autarca de Estarreja, a propósito desta nova acção de luta da 
população do seu concelho. Maria José Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 



PT e a OPA da SONAE 

 


