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A providência cautelar, interposta por um grupo 
de cidadãos que se opõem ao avanço do projetado 
aeroporto do Montijo, não preocupa o presidente 
montijense.  O autarca desvaloriza os argumentos
e fala em motivações políticas pág. 6



2  ⁄ ⁄  21dez2019

ATUALIDADE

Partilhar (-se)
para um mundo novo

A celebração do Natal vem, uma 
vez mais, recordar-nos que Deus 
toma bem a sério a situação e os 
destinos da humanidade e de 
cada um de nós. Tão a sério que 
não se contenta em observar e 
julgar do alto da sua grandeza, 
mas se torna próximo e assume 
a condição humana, na fragili-
dade de uma criança. Ele vem 
mesmo partilhar a nossa vida de 
humanos, nas alegrias, vitórias 
e sonhos que nos entusiasmam, 
mas igualmente nas crises, dra-
mas e pesadelos que nos afli-
gem.  A repetição anual do Natal, 
chama a atenção para essa pre-
sença próxima e permanente de 
Deus na vida de cada uma/a de 
nós, das nossas famílias e comu-
nidades, da Igreja e do Mundo.

Este ano, a nossa Diocese de 
Setúbal vive o Natal no contexto 
da atenção que estamos a dedi-
car aos jovens, que sentem, de 
um modo especial, os sonhos e 
pesadelos da humanidade, tan-
to nas condições de vida que 
enfrentam cada dia, como nas 
perspetivas de futuro que veem 
diante deles. O tema da partilha, 
que une este percurso até à Jor-
nada Mundial da Juventude de 
2022, recebe uma luz especial do 
Natal.

Às nossas famílias e comuni-
dades, o Menino de Belém vem 
chamar a atenção para as vidas 
que estão a começar e pedem 
acolhimento, proteção, carinho 
e estímulo para se desenvolve-
rem como pessoas livres, cria-
tivas e responsáveis, capazes de 
dar novo impulso à sociedade e 
à Igreja. Tantas vezes os pais e a 
sociedade sentem-se perplexos 
e apreensivos perante as atitu-

des dos mais novos. O mesmo 
sucedeu com Maria e José, pe-
rante as dificuldades externas, 
mas também perante atitudes 
de Jesus, como a de ficar em Je-
rusalém e no templo, em vez de 
voltar com eles para casa. Eles 
questionam o filho adolescen-
te, mas questionam-se a si pró-
prios. E Maria “guardava tudo 
isso no seu coração”, buscando 
o sentido do projeto de Deus que 
se revelava no Menino (Lc 3,41-
52), partilhando com ele a tradi-
ção dos homens e dos profetas 
e aprendendo dele novos modos 
de responder aos desafios do 
mundo novo que ele iniciava.

Aos jovens, o Natal pede que 
se levantem como Maria, que 
corram para acudir a quem pre-
cisa e para levar a boa notícia 
da presença de Deus que eles 
mesmos tornam visível. Que 
saibam interpretar os profetas e 
sábios do passado e ler, nas es-
trelas que Deus envia em cada 
tempo, o mapa de caminhos que 
levem à gruta onde Jesus se tor-
na presente para a transforma-
ção do mundo. O Natal de hoje 
pede-nos uma atitude de sábia 
contemplação, mas igualmente 
de decisão, compromisso e par-
tilha.
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ESTAMOS prestes a encerrar 
mais um ano editorial, de mui-
to trabalho, repleto de novida-
des e preparando, como sem-
pre, novas dinâmicas do grupo 
Semmais.

Foi um ano de consolida-
ção do projeto destinado ao 
Alentejo, com uma revista que 
está, cada vez mais, a marcar o 
passo da comunicação social 
dessa região pujante, com gen-
te boa e cheia de futuro.

Fechámos o ano, também, 
com o lançamento do nosso 
novo Digital, com o qual pre-
tendemos estar mais perto do 
público e com uma regularida-
de mais adequada aos tempos 
que correm, procurando afir-
mar, também, na plataforma 
online, a nossa marca jornalís-
tica.

A realização da GALA 
SEMMAIS, sexta-feira, dia 13, 
foi também um momento alto 
do ano, por ter conseguido re-
unir uma parte substantiva das 
personalidades e das institui-

EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Um ano em cheio!
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ções de duas grandes regiões. 
Foi bonita a festa e, mais im-
portante, o vincar da impor-
tância que o Semmais tem vin-
do a solidificar, com respeito e 
independência.

Vamos agora continuar a 
empreender mudanças, nas 
diversas plataformas, nomea-
damente no que toca à ima-
gem e aos conteúdos. Tem sido 
esta inovação permanente e o 
querer fazer sempre mais e 
melhor, que tem alimentado 
o ADN do Semmais e dos seus 
produtos editoriais.

Cumprindo estes novos ca-
minhos, estamos a dar corpo 
ao sonho que nos norteou há 
mais de duas décadas atrás, 
sempre em nome do jornalis-
mo, do leitor e, no caso de Se-
túbal, da região a que nos des-
tinamos e servimos.

Sabemos qual o nosso lu-
gar. Sempre o soubemos! Ao 
serviço de um jornalismo de 
referência e de liderança de 
mercado.

EDITAL 

MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO CONCELHO DE SETÚBAL:

--- FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação desta Câmara Municipal, de 12 de novembro de 
2019, o Município pretende desafetar do domínio público uma parcela de terreno, localizada 
na Rua Abel Viana – Bairro do Viso, da União de Freguesias de Setúbal, Setúbal, com 
a área de 18,00m2, que confronta de norte com domínio público, de sul com arruamento 
público – Rua Abel Viana, de nascente com habitação sita na Rua Abel Viana, n.º 24 e de 
poente com Carlos Venâncio de Jesus Calado, para integração no domínio privado deste 
Município 

Assim, e a fim de ser tomada deliberação definitiva sobre o assunto, convidam-se os 
eventuais interessados a apresentar, dentro do prazo de 20 dias a contar da data da 
afixação deste edital, quaisquer objeções à deliberação tomada, as quais deverão ser 
formuladas por escrito e entregues na Secção de Atendimento e Gestão Documental, nas 
horas normais de expediente. 

E para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume e publicitados num jornal nacional e num jornal 
local. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Maria das Dores Meira
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IIª GALA SEMMAIS

Homenagens e lançamento do novo projeto online S+
Cerca de 300 convidados, entre figuras públicas, empresários, políticos e representantes de diferentes instituições 
marcaram presença na II Gala Semmais. A noite foi de homenagem, mas também de apresentação do site do grupo. 

RECONHECER| DISTINGUIR | GALARDOAR

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM ALEX GASPAR / C.M. SEIXAL E EDUGEP

“Isenção, pluralidade” e “servi-
ço público de excelência” foram 
apenas algumas das palavras 
pronunciadas pelos homenagea-
dos, referindo-se ao título edi-
torial, no momento em que, em 
palco, agradeceram os prémios, 
entregues no decorrer da II Gala 
Semmais, realizada no edifício 
dos serviços centrais da Câma-
ra Municipal do Seixal, entidade 
parceira do evento. 

“É uma honra para o municí-
pio do Seixal acolher e apoiar esta 
Gala Semmais, pela importância 
que o jornal tem ao nível regional, 
e pelo que significa do ponto de 
vista da informação regional que, 
muitas vezes, não tem eco nos 
órgãos nacionais. É também uma 
forma de afirmarmos que esta-
mos ao lado dos órgãos de comu-
nicação, para que continuem a 
informar e a fazer da nossa região 
uma região plural e democrática”, 
disse o anfitrião Joaquim Santos, 
que foi agraciado com um dos 
Prémio Personalidade - região de 
Setúbal. O galardão com o mesmo 
título foi entregue, também, aos 
líderes das autarquias de Setúbal 
(referente à Gala de 2016 onde 
Maria das Dores Meira não pôde 
estar presente), Montijo, Grândo-
la e Sines, assim como a alguns 
autarcas da região Alentejo. Da 
região de Setúbal, foram galar-
doados com o Prémio Persona-
lidade Semmais, Mário Narciso, 
selecionador nacional de Futebol 
de Praia; Francisco Ferreira (Pre-
sidente da Zero); António Men-
donça Mendes (Secretário de Es-
tado das Finanças); Nuno Banza 
(Presidente do ICNF); e Pedro 
Marques (Eurodeputado).

O objetivo, nas palavras do 

Diretor do Grupo Semmais, Raul 
Tavares, foi “homenagear perso-
nalidades e instituições das duas 
regiões que se têm destacado no 
seu trabalho, e a quem reconhe-
cemos mérito e relevância nas 
dinâmicas de desenvolvimento 
económico, cultural, social e po-
lítico”. 

Na categoria Reconhecimen-
to, subiram ao palco a Baía do 
Tejo, APSS, Companhia de Dan-
ça Contemporânea de Setúbal, 
Companhia de Teatro de Almada, 
Tocá Rufar, Hands on Approach 
e o Padre Constantino Alves, da 
Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceição. Já o Prémio Consagração 
foi entregue à banda “Os Anjos” e 
ao ator Fernando Luís. O galar-
dão Carreira foi atribuído a Elvira 
Fortunato, investigadora e vice-
-reitora da Universidade Nova 
de Lisboa; o Revelação ao artista 
João Samina, o Projeto Mais ao 

Ocean Alive; e o Prémio Home-
nagem a Augusto Pólvora, a título 
póstumo, e a Alfredo Monteiro, 
um dos autarcas mais antigos da 
região ainda em funções, nomea-
damente na presidência da As-
sembleia Municipal do Seixal.

No decorrer da Gala, apresen-
tada pela jornalista da SIC Paula 
Castanho e pelo ator José Nobre, 
os cerca de 300 convidados as-
sistiram às atuações do grupo de 
cante “Os Cigarras”, dos “Toca a 
Rufar”, de “Os Anjos”, dos “Hands 
on Approach” e da Academia de 
Dança Contemporânea de Setú-
bal, mas também às revelações 
dos galardoados alentejanos e ao 
lançamento do Semmais Digital. 
Uma plataforma que vem conso-
lidar a presença do grupo no setor 
da comunicação social, onde está 
presente com o jornal semanal, 
na região de Setúbal, e com uma 
revista, na região Alentejo.

Raul Tavares, diretor do Semmais, durante a apresentação da plataforma digital
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“É fundamental 
fomentar o gosto
pela leitura”
Os níveis de abandono escolar ainda são 
preocupantes em Portugal. O Governo aposta 
num sistema educativo de contínua melhoria, 
enquanto o município vai renovando as 
bibliotecas escolares para incentivo à leitura. 

JOÃO COSTA PRESIDIU ABERTURA DE SEMINÁRIO NO BARREIRO SOBRE ABANDONO ESCOLAR 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“O abandono escolar ainda é um 
problema preocupante em Portu-
gal. As estratégias devem come-
çar a ser implementadas o mais 
cedo possível, ao primeiro sinal 
de dificuldades dos alunos, para 
depois não ser tarde demais», 
afirmou o secretário de Estado 
Ajunto e da Educação, João Cos-

ta. O governante falava no I Semi-
nário do Projeto Educativo Muni-
cipal de Prevenção e Redução do 
Abandono Escolar, subordinado 
ao tema “Metodologias de Pre-
venção”, que teve lugar no passa-
do dia 13, entre as 9 e as 16h30, na 
Escola Secundária de St.º André, 
no Barreiro.  

João Costa reconheceu que o 
sistema educativo português re-
gista uma trajetória “ascendente” 
e tem vindo “a dar passos numa 
melhoria contínua”. Admite que 
tem havido “uma redução dos 
alunos que gostam de ler, pelo 
que é fundamental fomentar o 
gosto pela leitura. Eles estão mais 
virados para as redes sociais e 
não leem jornais”.  O evento, com 

inscrições gratuitas, destinou-se 
a professores, educadores, psi-
cólogos, pais e encarregados de 
educação, bem como a outros 
profissionais ligados à área edu-
cativa.  O Projeto Educativo Mu-
nicipal de Prevenção e de Redu-
ção do Abandono Escolar aposta 
na “promoção do sucesso escolar, 
pela sua fina relação com o com-
promisso na educação de uma es-

cola mais justa e inclusiva, capaz 
de corrigir assimetrias entre alu-
nos e potenciadora do seu pleno 
e harmonioso desenvolvimento, e 
é um desígnio nacional, ao qual o 
município do Barreiro se afirma, 
sólida e objetivamente”.

O edil Frederico Rosa realçou 
que este projeto municipal é o 
«maior investimento» da autar-
quia no “combate ao insucesso 
escolar”. E admitiu que os docen-
tes desempenham, muitas vezes, 
o seu trabalho com “poucas fer-
ramentas”, mas acabam por ser 
uma “excelente referência para a 
vida educativa das nossas crian-
ças”. Já Laborinho Lúcio, Juiz 
Conselheiro Jubilado do Supre-
mo Tribunal de Justiça, orador do 
painel “A escola pública – projeto 
para todos, lugar para cada um”, 
afirmou que “a escola pública tem 
de ser desenvolvida à medida do 
aluno, por forma a valorizar as 
suas capacidades e para que o 
aluno seja um elemento transfor-
mador para participar ativamen-
te na vida pública”.

O Secretário de Estado da Educação, João Costa, abriu o seminário barreirense

Pedro Santos foi eleito esta semana para 
a presidência da Associação Mutualista 
do Montijo, depois de um mandato em 
que assumiu esse mesmo cargo por ine-
rência, depois do então presidente se ter 
afastado por “questões de ordem pessoal 

e familiar”. Pedro Santos encabeçou uma 
lista única aos órgãos sociais da institui-
ção que tem "sabido adaptar-se à reali-
dade sócio económica do país e do con-
celho" e "conseguiu equilibrar as contas e 
as relações com a comunidade local", ad-

mitiu ao Semmais. “O mandato que ago-
ra termina foi caraterizado na última as-
sembleia geral, pelos associados, como 
o mandato mais difícil da história desta 
instituição. A União Mutualista Nossa 
Senhora da Conceição encontrava-se, 

em agosto de 2016, quando esta direção 
tomou posse, sem tesouraria e com um 
passivo acumulado de 10 milhões de eu-
ros. Conseguimos estabilizar as contas 
e, ao fim de muitos anos, permitimos à 
instituição ter uma exploração positiva”. 

Pedro Santos eleito presidente da Associação Mutualista do Montijo
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Nuno Canta desvaloriza todos os argumentos 
Um grupo de cidadãos apresentou uma providência cautelar pondo em causa a Avaliação de Impacte Ambiental.
O presidente da Câmara do Montijo diz que são políticas as motivações de quem se opõe à obra.

NOVA PROVIDÊNCIA CONTRA AIA DO AEROPORTO DO MONTIJO CHEGA A TRIBUNAL

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  IMAGEM DR

A polémica em torno da possível constru-
ção de um aeroporto no Montijo parece 
não ter fim à vista. Depois de esta sema-
na ter sido apresentada uma providência 
cautelar que visa suspender a Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA) que viabili-
zou os trabalhos, o presidente da autar-
quia montijense acabou por responder, 
afirmando que são apenas manobras po-
líticas que estão na base da contestação e 
que, as mesmas, só podem acarretar pre-
juízos para a população dos municípios 
da Península de Setúbal.

Em declarações à Lusa, o advogado 
dos autores (não identificados) da con-
testação, Miguel Santos Pereira, disse que 
o principal objetivo a alcançar com a pro-
vidência cautelar apresentada no Tribu-
nal Administrativo de Lisboa é suspender 
a AIA efetuada pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) porque, entende, a 
mesma contém “vícios”.

Miguel Santos Pereira ressalvou que 
esta ação “não visa dizer qual deve ser o 
caminho”, mas apenas que “estes estudos 
de impacto ambiental e a avaliação que 
foi feita ao estudo proposto pela ANA - 
Aeroportos de Portugal está mal feito e, 

como tal, deve ser rejeitado”.
O Semmais falou, entretanto, como 

presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, que tem sido um dos principais 
defensores da localização do aeropor-
to naquela cidade. Nuno Canta entende 

que qualquer cidadão, individualmente 
ou em grupo, pode recorrer aos tribunais 
para manifestar a sua discordância. No 
entanto, conforme salientou, considera 
que os motivos invocados para tentar 
travar o projeto “não são corretos”.

“Creio que esta é apenas e só uma 
questão política. Os motivos invocados 
para suspender qualquer decisão relacio-
nada com o impacte ambiental não são 
válidos”, disse o autarca.

“Todos os argumentos 
têm sido desmontados” 

“A APA efetuou um estudo rigoroso e 
profundo, de grande qualidade técnica, 
do qual constam mais de 170 medidas, e 
não iria emitir qualquer parecer que pu-
desse de alguma forma colocar em cau-
sa a segurança das pessoas, cidades e 
equipamentos”, acrescentou o presidente 
montijense.

Nuno Canta refuta as argumentações 
que apontam para a eventualidade da 
pista do aeroporto poder vir a ficar sub-
mersa devido à subida das águas em con-
sequência das alterações climáticas. “Se 
voltarmos um pouco atrás, vamos con-
cluir que de início se argumentava contra 
a obra por causa das aves. Esse assunto 
foi desmontado e, felizmente, até serão 
aumentadas as defesas da fauna, uma vez 
que se irá proceder ao aproveitamento 
das antigas salinas da Moita para que as 
mesmas possam vir a tornar-se locais de 
nidificação. Mais tarde surgiu a questão 
do ruído. Os estudos provaram, no entan-
to, que o ruído produzido será sensivel-
mente metade do que foi anunciado. Ago-
ra, por fim, dizem que a pista pode ficar 
submersa, o que é, no mínimo, caricato”.

O líder da autarquia do Montijo diz 
que os estudos existentes revelam que 
“em 2100, devido às alterações climáticas, 
o nível das águas pode subir 90 centíme-
tros. O que os contestatários se esquecem 
de referir é que a pista do aeroporto fica 
cinco metros acima do nível da água. As-
sim, mesmo que se verificasse tal subida, 
a qual iria inundar a Baixa de Lisboa e 
grande parte das cidades da margem Sul 
do Tejo, a pista estaria sempre a salvo”.

Para o autarca eleito pelo PS poucas 
dúvidas restam quanto ao futuro: “O ae-
roporto será construído no Montijo e 
todos os concelhos da região de Setúbal 
irão beneficiar com o empreendimento. 
As razões apontadas para que não se faça 
a obra são de cariz político e desajusta-
das, uma vez que não são em prol da po-
pulação”.

Ainda antes da APA ter validado o es-
tudo de impacte ambiental, alguns autar-
cas da região, sobretudo os eleitos pela 
CDU, alvitraram que a infraestrutura de-
veria ter outra localização, sugerindo Al-
cochete, Mesão Frio ou, mesmo, Beja.

O autarca do Montijo, Nuno Canta, está confiante de que o aeroporto no Montijo vai ser uma realidade

O Partido Ecologista Os Verdes, com o 
aval do PCP, BE, PSD, Livre e PAN, viu 
aprovado esta sexta feira, em plenário 
da Assembleia da República, o projeto 
de resolução para suspensão das dra-
gagens do Sado.

O documento recomenda ao go-
verno ao Governo “a suspensão do 
processo relativo às dragagens do 
Sado, da responsabilidade da Admi-
nistração dos Portos de Setúbal e Se-
simbra, e a promoção de um amplo 
debate público, com informação atua-
lizada, designadamente sobre défices 
de estudos, processos de classificação 
não concretizados e relacionamento 
com as partes interessadas”.

Dulce Arrojado, do PEV, esclarece 
que “este projeto não tem um caráter 
imediato, como têm as providências 

cautelares, que quando aceites tem 
efeitos imediatos. É uma recomenda-
ção, sem caráter vinculativo, mas que 
não deixa de ter a sua importância. 
Tendo o Governo respeito pela As-
sembleia da República deve cumprir 
o que aqui é recomendado”.

Esta resolução d’Os Verdes foi 
submetida em novembro, discutida na 
última semana e votada esta sexta fei-
ra, já depois do início dos trabalhos de 
dragagem terem começado (no início 
de dezembro). Dulce Arrojado acredi-
ta que até ao final do ano a mesma de-
verá estar publicada em Diário da Re-
pública. PS e CDS-PP foram os únicos 
partidos a votar contra a aprovação 
do documento, enquanto a Iniciativa 
Liberal e o Chega se abstiveram na 
votação.    ES

Assembleia da República 
aprova resolução d’Os Verdes para 
suspensão das dragagens no Sado

 

CONVOCATÓRIA 
 

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

 
Dando cumprimento ao teor da desconvocatória publicada nos jornais “Correio da Manhã” e “Semmais 

Jornal” em 30 de Novembro de 2019, e ao abrigo do disposto no artigo 45.º e seu parágrafo único, bem como 

no artigo 2.º do Regulamento Eleitoral (R.E.), convoco todos os associados desta Associação a apresentarem 

listas para os seguintes órgãos da Associação: Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal, para o triénio 

2020 a 2022. As eleições realizar-se-ão no dia 27 de Janeiro de 2020, entre as 15 e as 18 horas. As mesas de 

voto serão nas Delegações da Associação em Alcácer do Sal/Grândola (Rua Manuel Augusto de Matos, 3 – 1.º, 

em Alcácer do Sal), Almada (Avenida 25 de Abril, 65 – 1.º Esquerdo, Cacilhas, em Almada), Montijo/Alcochete 

(Praça da República, n.º 27, no Montijo), Santiago do Cacém/Sines (Avenida D. Nuno Álvares Pereira, n.º 45 – 

1º Esquerdo, em Santiago do Cacém), Seixal (Praça Luís de Camões, n.º 11/13, no Seixal), Sesimbra (Estrada 

Nacional 378, Edifício Sol Nascente, Loja D, Santana, em Sesimbra) e Setúbal/Palmela (Rua Manuel Livério, n.º 

20, em Setúbal).  

Os órgãos a eleger são:  

Assembleia-Geral – um Presidente, um Vice-Presidente, dois Secretários; 

Direção – um Presidente, dois Vice-Presidentes (representantes das áreas do comércio, indústria, serviços e 

turismo), um Secretário e um Tesoureiro, quatro Vogais (entre os já eleitos localmente, alínea b) do artigo 

18.º dos Estatutos, um por cada uma das Delegações com Comissão Diretiva sufragada), Suplentes (no 

mínimo cinco a dez suplentes); 

Conselho Fiscal – um Presidente, um Vice-Presidente, um Relator, dois Vogais. 

As listas de candidatura para os órgãos sociais deverão ser assinadas pelos candidatos e mais trinta apoiantes, 

devendo conter a identificação dos cargos a que são propostos e dos respetivos números de associado.  

As listas concorrentes serão entregues na Sede da Associação, sita na Rua Manuel Livério, n.º 20, em Setúbal, 

até às 18 horas do dia 07 de Janeiro de 2020. 

Todas as entidades concorrentes têm de ter mais de um ano de associado e as quotas em dia (n.º 5 do artigo 

5.º do R.E.). 

 
Conhecimento e consulta de listas: A lista ou listas apresentadas a sufrágio serão designadas por letras e por 

ordem alfabética, conforme ordem de chegada sendo apresentadas ao Presidente da Mesa de Assembleia-

Geral até vinte dias antes da data marcada para a Assembleia-Geral e afixadas na Sede da Associação e 

Delegações para consulta dos associados, a partir do dia 17 de Janeiro de 2020.   

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do R.E., as listas admitidas a sufrágio serão remetidas 

a todos os associados com direito a voto. 

 
 
Setúbal, aos 21 de Dezembro de 2019 
       

                                                                             O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 
 
         (Albertino José da Rocha Vieira Figueira) 
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Sesimbra exige 
encerramento
de aterro ilegal
no Zambujal

AUTARCA LOCAL SUGERE A POSSE ADMINISTRATIVA DO TERRENO PELA ENTIDADE LICENCIADORA

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Francisco Jesus assume-se “ex-
tremamente preocupado”, com a 
situação de alegado risco para a 
saúde a que a população de Se-
simbra está sujeita. Em causa está 
a laboração de um aterro ilegal, 
na zona do Ribeiro de Cavalo, 
no Zambujal, que a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR-LVT) mandou suspender 
em junho deste ano. 

O presidente da câmara in-
surge-se sobre o facto de terem 
passado seis meses e a “empresa 
continuar a depositar ali resí-
duos que a entidade licenciado-
ra (CCDR) já assumiu estarem 
contaminados e cuja densidade 
e nível de perigo é urgente clari-
ficar”.

Em declarações ao Semmais 
o autarca recorda a antiguida-
de do processo, que começou 
em 2013 com um licenciamento 
para aumento dos resíduos a de-
positar no aterro, e que já conta 

com duas ações de fiscalização e 
uma notificação para suspensão 
de atividade.

“Depois do licenciamento 
para alargar o tipo de resíduos, 
do qual a autarquia nem sequer 
teve conhecimento, foi realizada 
uma inspeção em 2017 que reve-
lou a existência de resíduos con-
taminados e fora do âmbito do 
que estava licenciado. 

Em 2018 houve nova ação da 
entidade licenciadora, a CCDR, 
que detetou, novamente, a exis-
tência de resíduos contamina-
dos. Facto que levou a Comissão 
a notificar a empresa Greenall 
Life – reciclagem, aterro e am-
biente, lda para suspender o de-
pósito de qualquer resíduo, selar 
o aterro e apresentar um plano 
de recuperação do mesmo”.

Apesar das várias tentativas, 
o Semmais não conseguiu che-
gar à fala com a Greenall Life que 
tem feito “ouvidos de mercador” 
às queixas da população e às 

notificações da CCDR e da Ins-
peção-Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordena-
mento do Território (IGAMAOT). 
“O odor proveniente do aterro é 
insuportável. E a situação agu-
dizou-se depois do incêndio que 
ocorreu naquele local em agos-
to deste ano. O fumo e o cheiro 
têm deixado a população em so-
bressalto e nós temos tentado de 
tudo para resolver este problema 
e estamos num beco sem saída”, 
lamenta Francisco Jesus.

A alternativa, aponta, poderia 
passar pela posse administrativa 
daquele terreno. 

“ Se a empresa não cumpriu a 
decisão de suspensão, se não foi 
cumprida a decisão de revoga-
ção da licença, se não há um le-
vantamento do tipo de resíduos 
que estão a ser ali depositados 
nem um plano de recuperação a 
CCDR tem que se substituir aos 
proprietários, tomar posse admi-
nistrativa do aterro e resolver o 
problema”. 

A Câmara Municipal de Se-
simbra e a Junta de Freguesia do 
Castelo estão há vários meses a 
tomar todas as medidas ao seu 
alcance para fazer cumprir, de 
imediato, a revogação total da li-
cença de exploração de resíduos 
inertes neste aterro ilegal na zona 
do Ribeiro de Cavalo, e para que 
se proceda ao seu encerramento 
e à implementação imediata das 
necessárias medidas de minimi-
zação de danos para o ambiente 
e para as pessoas.

Presidentes da Câmara de Sesimbra e da Junta de Freguesia de Castelo continuam a exigir ação às entidades fiscalizadoras
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Hospital do Seixal vai mesmo ser inaugurado em 2023
A obra está contemplada no Orçamento de Estado para 2020 e tem custo de 74 milhões de euros, dos quais 49 serão 
suportados pelo Estado. 

VIRADA A PÁGINA DE MAIS DE DEZ DÉCADAS DE ESPERA 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O novo hospital do Seixal vai ser 
uma realidade. Após mais de dez 
anos de tentativas, a autarquia 
conseguiu que o Governo o ins-
crevesse no Orçamento de Es-
tado (OE) para o próximo ano. A 
verba destinada a comparticipar 
a obra são 49 milhões de euros, 
num custo total estimado em 74.

Durante a semana o presiden-
te da Câmara do Seixal, Joaquim 
Santos, já tinha a garantia (dada 
pela ministra da saúde, Marta Te-
mido) de que o Estado iria com-
participar a construção de um 
equipamento que irá estar ao ser-
viço de uma população de quase 
170 mil pessoas (Seixal e Sesim-
bra). No entanto, tendo em conta 
o que já sucedera em anteriores 
ocasiões (2009 e 2015), quando 
os governantes se compromete-
ram a fazer avançar os trabalhos 
e depois não deram seguimento, 
só houve motivos para festejar 
quando o valor do financiamento 
surgiu inscrito no OE. Em decla-
rações ao Semmais, o presidente 
da Câmara do Seixal garantiu que 
do seu encontro com a ministra 
da Saúde ficou estabelecido que 

a obra estará concluída em 2023. 
“Esta é uma resposta há muito 
aguardada pela população, pelo 
que esperamos que desta vez o 
hospital do Seixal venha a ser, 
efetivamente, uma realidade”, 
disse. Quem também se congra-
tulou com a boa nova foi o pre-
sidente da Câmara de Sesimbra, 
Francisco Jesus, que reconheceu 
ser este “um empreendimento de 
grande valor para toda a popula-
ção do Seixal e Sesimbra. Temos 
sempre de nos congratular com 
as decisões que contribuem para 

A urgência pediátrica do Hos-
pital Garcia de Orta, em Alma-
da, poderá reabrir durante o 
período noturno em janeiro. 
A informação foi dada, quin-
ta-feira, pela presidente da 
câmara, Inês Medeiros, que 
anunciou a contratação de 
duas especialistas para aquele 
serviço.

Citada pela Lusa, a autarca 
adiantou que uma das espe-
cialistas contratadas já está ao 
serviço, enquanto a segunda 
se irá apresentar no início de 
janeiro. Face a este reforço, o 
serviço noturno da urgência 
pediátrica, que desde novem-
bro encerra das 22h às 8h, 
volta a reunir condições para 
funcionar em pleno.

Além disso, acrescentou, 
será publicada em breve a 
abertura de um concurso com 
cinco novas vagas na pedia-

o bem comum”, acrescentou.
O futuro hospital do Seixal 

terá “um modelo assistencial di-
ferenciado, com processos tera-
pêuticos e meios complementa-
res de diagnósticos alternativos 
ao internamento”. “Estará voca-
cionado para os cuidados em am-
bulatório, com serviço de urgên-
cia básica 24 horas por dia. Prevê 
a realização de consultas exter-
nas diferenciadas e 60 camas de 
convalescença, 15 especialidades 
e unidade de cirurgia em ambu-
latório”.

tria para o Hospital Garcia de 
Orta.

A falta deste especialistas 
já afeta o Garcia de Orta há 
mais de um ano, quando saí-
ram 13 profissionais, e, segun-
do o Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul, nem o lançamento 
de concursos foi suficiente 
para colmatar a carência por-
que “ninguém concorreu”.

Urgência pediátrica
noturna reabre em janeiro

Orçamento de Estado para 2020 contempla 49 milhões de euros para o Seixal
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O município aprovou na quinta-feira, em reunião 
pública, uma tomada de posição pela conclusão ur-
gente das obras da escola secundária João de Bar-
ros, as quais começaram, segundo a autarquia, “em 
outubro de 2010 e ainda estão por concluir”, o que 
leva alunos, professores e funcionários a terem au-
las em “contentores”. 

"É inquestionável a necessidade de resolução de 
um problema que se arrasta há 9 anos e que pena-
liza 1 200 alunos, docentes e funcionários de forma 
injusta, sem que se vislumbre uma solução”, disse o 
edil Joaquim Santos. O edil acrescentou ainda que 
"apesar de as obras serem há muito reivindicadas 
pelas autarquias e pela comunidade educativa, não 
existe nenhum desenvolvimento, nem uma perspe-
tiva de plano excecional de calendarização de in-
tervenções”. As obras nesta escola, intervenção da 
responsabilidade do Parque Escolar, encontram-se 
“suspensas desde 2019, data em que a obra foi no-
vamente interrompida, não existindo qualquer in-
formação concreta sobre a previsão do reinício dos 
trabalhos”, diz Joaquim Santos.

O projeto do novo tribunal foi aprovado pelo município e 
cria condições para que o Instituto da Gestão Financeira e 
de Equipamentos da Justiça possa lançar o concurso para 
a obra.

O equipamento está orçado em mais de 1 milhão de 
euros e vai ser construído num terreno doado pelo mu-
nicípio. Além do terreno, com 7986 metros quadrados, e 
ao qual foi atribuído o valor de 655 mil euros, o município 
assinou um protocolo com o IGFEJ, onde se prontificou 
a assumir os encargos com a elaboração dos projetos de 
arquitetura.

O arranque da requalificação do antigo polidesportivo 
de Poceirão, uma obra “muito aguardada” pela popula-
ção e que representa um investimento de cerca de 515 
mil euros no Poceirão, foi assinalado este mês com o lan-
çamento da 1.ª pedra.

A obra permite a construção de um pavilhão multiu-
sos que, além das suas valências desportivas, ganhará 
outras dinâmicas sociais. Com a criação de três novas 
salas polivalentes, o novo equipamento terá condições 
para a realização de ações de formação, workshops, se-
minários ou reuniões, espaços de apoio e instalações sa-
nitárias acessíveis para o público.

O executivo aprovou, por unanimidade, a doação do edi-
fício onde funcionou a extensão do Centro de Saúde de S. 
Francisco à Junta de Freguesia da localidade. 

“Assentámos esta proposta na factualidade histórica 
que nela vem descrita. A lei prevê a possibilidade de doa-
ção e esta proposta visa demonstrar a nossa convicção 
de que a política de proximidade tem outros efeitos mais 
promissores para a população e a doação é feita no senti-
do de que ali se possa praticar algo que tenha a ver com os 
cuidados primários de saúde”, esclareceu o edil Fernando 
Pinto. O imóvel está avaliado em 65.360 euros.

Seixal pede obras
urgentes na João de Barros

Novo Palácio de Justiça 
de Sesimbra  já foi aprovado

Palmela constrói pavilhão 
polidesportivo no Poceirão

Alcochete doa edifício à Junta 
de S. Francisco

A Raporal volta a promover o Natal Solidário com 
a doação de produtos STEC a 10 instituições, com a 
atribuição de vouchers simbólicos, cuja cerimónia 
decorreu dia 13, na Junta de Freguesia do Montijo 
e Afonsoeiro.

Cristina de Sousa, presidente da Raporal, real-
çou que “fazemos esta entrega com enorme prazer 
e sentido de responsabilidade perante a nossa co-
munidade”. O edil Nuno Canta salientou o exem-
plo empresarial e de responsabilidade social que 
a Raporal representa para o Montijo, enaltecendo 
a iniciativa que permite “tornar mais confortável o 
Natal de instituições e famílias”.

Raporal apoia instituições
e famílias do Montijo 

O projeto da intervenção, cujos trabalhos vão 
iniciar em janeiro de 2020, foi apresentado esta 
semana publicamente durante uma sessão “bas-
tante participada”, diz o município. A obra, com 
um valor superior a 1 milhão e 300 mil euros, pre-
vê a intervenção num troço de 5,4 quilómetros e 
deverá estar concluída em 13 meses.

Há muito reivindicada pela população, a obra 
vai solucionar “diversos problemas” que a in-
fraestrutura apresenta, nomeadamente, “drena-
gem deficiente ou inexistentes, bermas degradas, 
sinalização horizontal inexistente e insuficiente 
sinalização vertical, falta de equipamentos de 
segurança e raízes na fundação do pavimento e 
mau estado do piso”.

Grândola faz obras na 
estrada das Sobreiras Altas 
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Dez diretores abandonaram o Vitória 
de Setúbal, a poucos dias de fazerem dois 
anos de mandato. Paulo Gomes, Rogério 
Sousa, Bruno Rodrigues, José Fidalgo e 
Mário Santos apresentaram, no dia 18, 
a Cardoso Ferreira, presidente da As-

sembleia Geral do clube, um pedido de 
renúncia aos cargos que ocupavam na 
direção sadina desde 2017. A eles junta-
ram-se Sérgio Casal, Aldo Nascimento, 
António Ramos, António Santana e Luís 
Jacob, o que faz com que a direção do 

clube fique sem quórum e obrigue a elei-
ções até ao próximo dia 18 de janeiro. A 
saída dos diretores sadinos foi anuncia-
da através de um comunicado onde se 
lê que “todas as possibilidades de diálo-
go foram esgotadas” e que a decisão foi 

“bastante ponderada e algumas vezes 
adiada”. As eleições no clube deveriam 
acontecer, estatutariamente, durante o 
primeiro trimestre de 2020, mas a deci-
são tomada e a ausência de quórum, im-
plica que as mesmas se antecipem.

Diretores batem com a porta e Vitória de Setúbal vai a eleições em janeiro

João Landeiro e Catarina Casimiro
à conquista do Mundo em passos de dança
Ele é de Almada, ela é do Seixal e praticam dança de salão. Foi um acaso que os juntou e, um ano depois, escrevem 
uma história de conquistas e sonhos sonhados a dois. João e Catarina regressaram esta semana de Nápoles e na 
bagagem trouxeram mais três medalhas. 

DANÇARINOS DA REGIÃO BRILHAM EM PISTAS INTERNACIONAIS

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Decorreu no passado fim de se-
mana, em Itália, a competição in-
ternacional de dança “VII Naples 
Open 2019” com centenas de atle-
tas oriundos de dezenas de paí-
ses. João Landeiro e Catarina Ca-
simiro foram um dos cinco pares 
de dançarinos lusos que carrega-
ram o peso da responsabilidade 
de chegar ao pódio, tendo com-
petido, não só na sua categoria, 
abaixo dos 16 anos de idade, mas 
também na categoria de menos 
de 19 anos (inclusive Campeona-
to do Mundo deste escalão). 

Alunos da Academia Alma 
Latina, sedeada na Sociedade Fi-
larmónica Estrela Moitense, e sob 
a responsabilidade do professor 
Luís Pascoeiro, os jovens de 15 
anos, não só, subiram ao pódio 
nas classes de single Dance Jive 
(2º lugar) e single Dance Samba 
(3º lugar), como conquistaram o 
6.º lugar em Juniores Open un-
der 16, numa prova com mais de 
25 pares em competição, e que 
totalizou mais de duas centenas 
de dançarinos na globalidade das 
provas da competição. 

No Internacional Trophy of 
Alsace, a 9 de março deste ano, o 
par já tinha trazido para Portugal 
dois 3ºs Lugares, e a 2 de novem-
bro passado, no Campeonato do 
Mundo de Juniores WDO em Tre-
viso/Veneza, Itália, conquistou o 
6º Lugar, dois 1ºs lugares em “sin-
gle dance Jive e Samba” e um 2º 
lugar em rumba. 

O Semmais conversou com o 
João e a Catarina no final de um 
dos treinos diários, numa “casa 
gentilmente emprestada, aos 
domingos”, pelo presidente do 
Clube Desportivo e Recreativo 
Águias Unidas, Manuel Sezões, 
no Fanqueiro, no Seixal, onde “se 

dedicam a aperfeiçoar as suas co-
reografias e a aplicar os ensina-
mentos que os professores lhes 
transmitem durante a semana”. 
“Agradecemos todas as peque-
nas grandes ajudas que temos. 
As nossas mães, Ana Rodrigues e 
Cristina Bacalhau, os vários pro-
fessores, a nossa equipa de dança, 
os donos dos espaços onde trei-
namos e a Associação Portuguesa 
de Professores de Dança de Salão 
Internacional, presidida por Luísa 
Freitas”. 

Segundo os dançarinos esta 
é a organização que “tem pro-
porcionado que as competições 
nacionais sejam juradas por júris 
estrangeiros de renome, o que se 
traduz num rigor e qualidade na 
avaliação dos dançarinos, e re-
presenta uma mais valia de co-
nhecimento para os professores 
e júris portugueses, levando a 
dança desportiva de competição 
a crescer em Portugal”.

Sonhos passam 
pela internacionalização

O par treina, essencialmente, 
na Moita, mas também no Seixal, 
em Rio Maior e Santarém. “Va-
mos onde estão os melhores pro-
fessores e aqueles que mais nos 
exigem, a nível nacional e inter-
nacional”. Exemplo disso foram 
as duas aulas particulares que 
tiveram em Nápoles, com profes-
sores estrangeiros, nos dois dias 
que antecederam a competição.

Em Portugal contam com a 
“disponibilidade e o profissiona-
lismo” do professor Luís Pascoei-
ro, Carina Silva e Sónia Cruz, da 
Academia Alma Latina da Estrela 
Moitense, dos professores Edgar 
Branco e Milene Matias, nas Dan-

ças Clássicas, no Seixal, e ainda, 
dos professores Samuel Ferreira 
da Escola de Dança Dance Point 
e Filipe Santos da Associação de 
Dança Desportiva de Tremês.

“E a campeã!”, destaca o João 
enquanto a Catarina se apressa 
a esclarecer, “sim, sim, a Rafaela 
valente. Ela é ex-campeã nacio-
nal de ginástica rítmica. Não é 
professora de Danças de Salão, 
mas está a fazer formação na Es-
cola de Dança Jazzy e ajuda-nos 
muito com a flexibilidade, a pre-
paração física e postura e expres-
são corporal”.

João e Catarina estão “jun-
tos” há pouco mais de um ano. E 
apesar dos “arrufos normais de 
jovens desta idade, tem sido uma 
parceria muito feliz”, garantem 
as mães. “Eles ajudam-se muito, 
treinam, estudam e evoluem jun-
tos, para orgulho de todos nós, 
que fazemos um sacrifício enor-
me por eles e pela concretização 
dos seus sonhos e dos sonhos das 

respetivas irmãs, que também es-
tão nas danças de salão”. 

Sonhos que passam, também, 
“pelo reconhecimento que as 
danças deveriam ter a nível na-
cional, dado que existem alguns 
pares portugueses, e não só no 
escalão de juniores, já a alcançar 
lugares de pódio a nível interna-
cional. Quem sabe nós não pode-
mos potenciar isso?!”, questiona 
João Landeiro, que ambiciona 
“melhorar a performance nos 
mundiais e internacionais de 
2020, chegar ao top do ranking 
nacional e conquistar, de modo 
sólido, o 1.º lugar dos nacionais”. 

Catarina partilha do desejo, 
relativamente aos mundiais de 
2020, mas deixa no ar a certeza de 
que o seu futuro profissional não 
passa por Portugal. “Em Inglater-
ra, por exemplo, dão mais valor 
à dança e aos dançarinos. E não 
falo só por nós, que recentemente 
garantimos lugares de pódio no 
campeonato de França, em Tre-

João Landeiro, Luís Pascoeiro e Catarina Casimiro no campeonato de Nápoles

PUBLICIDADE

viso/Veneza e em Nápoles, falo 
de todos os dançarinos nacionais, 
e da dificuldade que é persistir 
neste sonho, sem apoio suficiente 
das estruturas públicas e do Es-
tado para viagens, inscrições nas 
competições, vestidos, treinos…”.

A tristeza da Catarina é corro-
borada pela mãe Ana Rodrigues. 
“Nós, pais, fazemos um sacrifício 
incalculável. O João, por exem-
plo, só vê o pai a cada mês e meio, 
no mínimo, porque ele trabalha 
no México, para conseguir ajudar 
financeiramente a família e dar-
-lhe acesso a aulas particulares e 
competições internacionais. Ab-
dicamos de muitas coisas a nível 
pessoal e familiar, para os apoiar 
e acompanhar, e garantir que têm 
acesso a tudo o que possam, para 
evoluir”. Nem o céu, temos como 
limite”. 

O sonho de competir na pres-
tigiada Competição de Blackpool 
em Inglaterra, um Estágio na 
Rússia, “que pode custar mil eu-
ros, sem incluir aulas particulares 
dadas pelos melhores do mundo, 
muitos deles campeões nacionais 
no seu país”, é um exemplo disso 
mesmo. Ainda assim, nem os pais 
nem os dançarinos estão “prepa-
rados para desistir do sonho”. 

“É difícil, mas quando leva-
mos a sério, tudo é possível”, 
asseguram os estudantes de 
10.º ano que querem “fazer to-
car o hino nacional” em todas as 
competições Internacionais em 
que participem. “O caminho só 
pode ser acreditar e pensar des-
te modo. Para que o muito difícil, 
não seja de todo impossível. E se 
a cada etapa conseguirmos subir 
um degrau, o objetivo fixado vai 
sendo, gradualmente, conquista-
do”, vincam.
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Class & Business Hotéis 
investe  8 Milhões de euros
em Alcácer do Sal

MultiOpticas da Cova
da Piedade apoia Centro Social 
Padre Ricardo Gameiro 

Alcácer do Sal continua a afirmar-se como destino 
mediático de investimento imobiliário e turístico. 
Exemplo disso é o “palácio”, de 75 quartos e salas para 
eventos, que vai ser edificado no lugar do antigo quartel 
dos bombeiros voluntários. A unidade hoteleira de 
quatro estrelas abre portas daqui a um ano.

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Instalada na Cova da Piedade, no conce-
lho de Almada, há apenas três meses, a 
loja MultiOpticas promoveu “a primeira 
de muitas ações de responsabilidade so-
cial no concelho”, garantiu ao Semmais 
Rosário Carmona, a Franquiada da Mul-
tiOpticas. 

O Centro Social Paroquial Padre 
Ricardo Gameiro foi a instituição be-
neficiada, com “brinquedos lúdico-pe-
dagógicos, para 4 salas da creche, um 
computador e uma impressora, para o 
Centro de Atividades Ocupacionais, e 
um lanche de Natal para as quase 300 
crianças da instituição e os 50 colabora-
dores. 

“Viemos para a Cova da Piedade para 
ajudar a dinamizar o comércio e para 
pôr as pessoas a ver melhor. Trata-se de 
um investimento avultado, mas muito 
consciente”, disse a antiga diretora de 
recursos humanos da Grandvision, gru-
po ao qual pertence a MultiOpticas. 

A nossa principal missão “assenta 
numa ação centrada na dignidade hu-
mana e na promoção do crescimento 
de cada indivíduo, através de valores 
cristãos, éticos, de igualdade e solida-

riedade”. Por isso, acrescenta Rosário 
Carmona, “foi muito meritório poder 
ajudar esta instituição, que tem feito um 
trabalho incrível, e onde eu pude consta-
tar que se respira um bom ar. As pessoas 
são incríveis e o ambiente que se vive é 
acolhedor".

O Centro Paroquial, instituição com 
45 anos de existência, apoia neste mo-
mento mais de 1500 utentes de forma 
direta e mais de 5000 pessoas indireta-
mente. 

Conta com 300 colaboradores, deze-
nas de voluntários e benfeitores que “ga-
rantem a continuidade desta obra” que 
dispõe de dois equipamentos dedicados 
aos seniores e quatro às crianças. 

Para um futuro próximo o Centro 
Padre Ricardo Gameiro ambiciona cons-
truir uma terceira residência para senio-
res e um centro de atividades ocupacio-
nais para pessoas com deficiência. 

A MultiOpticas, que pertence ao Gru-
po GrandVision, é atualmente líder mun-
dial no retalho de ótica. 

Em Portugal há mais de 30 anos, a 
marca conta com mais de 200 lojas físi-
cas e já dispõe de uma loja online.    ES

Alcácer do Sal está cada vez mais atrativo a investidores das áreas do turismo e da hotelaria

Uma agenda para os trabalhadores e para a região de Setúbal em 2020:

• Melhores Salários, mais rendimentos e melhor competitividade;

• Formação profissional e a aprendizagem ao longo da vida como fator 
estruturante da modernização económica e da coesão social no Distrito;

• Conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, da natalidade e da 
parentalidade;

• Mais e melhor fiscalização do trabalho;

• Combater a precariedade laboral e defender o trabalho digno;

• Combater as desigualdades (género, racial, territorial, social)

• Defender a contratação coletiva

• Sindicalismo Jovem

FELIZ NATAL & BOM ANO 2020

PUBLICIDADE

UNIDADE DE QUATRO ESTRELAS INAUGURA EM 2020 E EMPREGARÁ MAIS DE 40 PESSOAS

Para “dar resposta à falta de camas”, e 
para “ajudar a autarquia” na realização de 
eventos de maior envergadura, a Class & 
Business Hotéis vai investir 8 milhões de 
euros na transformação do antigo quartel 
dos bombeiros voluntários de Alcácer do 
Sal. Um projeto cofinanciado pelo COM-

PETE 2020.
O edifício devoluto, situado na zona 

histórica da cidade, vai dar lugar a um 
“palácio” de quatro estrelas com 60 quar-
tos, 15 suites, um restaurante “com gas-
tronomia gourmet regional alentejana” e 
Spa. Bruno Cabeleira, Partner & General 

Manager, antecipa ao Semmais que a nova 
unidade hoteleira “criará 34 novos postos 
de trabalho fixos e cerca de 10 postos de 
trabalho temporários”.

O grupo hoteleiro, que já tem outra 
unidade em Lisboa, propõe-se a criar em 
Alcácer do Sal um equipamento que dê 
resposta nas vertentes familiar e empre-
sarial, com recurso a tecnologia de ponta 
e assente em princípios de valorização 
ambiental de recursos.

O hotel contará com uma sala com ca-
pacidade para 200 pessoas, uma sala de 
apresentações restrita, com capacidade 
para 20 pessoas e equipada com sistema 
de videoconferência, Spa com tratamen-
tos de haloterapia, restaurante e um Kids 
Club.

O projeto, delineado pelo arquiteto 

João Azevedo e pela decoradora Pauli-
na Florentino, respeita o meio ambiente, 
através de painéis de controlo interati-
vos com DND (do not disturb), “make up 
room” e minibares termoelétricos que 
ajudam a reduzir o consumo energético e 
o impacto ambiental. A tecnologia inova-
dora também acompanha as tendências 
da unidade, que abre portas em novem-
bro de 2020, com um sistema que permite 
o check-in e o check-out pelo telemóvel 
e uma aplicação que possibilita a reserva 
de produtos e serviços disponibilizados 
pelo hotel. Observação de aves, aulas de 
equitação ou passeios pelo Sado, são al-
guns exemplos de serviços que o Palácio 
do Sal Hotel & Spa irá proporcionar aos 
seus hóspedes, em estreita parceria com 
empresas locais.

A José Maria da Fonseca, de Vila Noguei-
ra de Azeitão, acaba de lançar o Lancers 
Brut Rosé, o espumante “ideal” para o 
Natal e passagem de ano. Com um novo 
método de produção e uma imagem re-
novada, revela-se agora em todo o seu 

“exponencial” pelo método clássico. 
Esta versão foi elaborada segundo o 

método Champenoise, igualmente di-
fundido como método “tradicional” ou 
“clássico”, que consiste em proceder a 
uma segunda fermentação de um vinho 

base dentro da própria garrafa.
Segundo a JMF, este método é “mais 

artesanal e sofisticado, dando origem a 
espumantes de qualidade que apresen-
tam bolha fina e persistente”.Produzido 
através do blend das castas Baga, Tou-

riga Nacional e Pinot Noir, estagiou em 
garrafa cerca de um ano e tem sabor a 
morango. Com uma delicada cor de sal-
mão, é frutado e equilibrado, ideal para 
beber como aperitivo ou para acompa-
nhar refeições ligeiras e sobremesas.

José Maria da Fonseca lança novo espumante
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Vinhos da Península de Setúbal
distinguidos pelo Crédito Agrícola

6ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE VINHOS DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Decorreu na Casa do Douro, no 
Peso da Régua, a cerimónia de 
entrega de prémios aos vence-
dores do 6.º Concurso de Vinhos 
do Crédito Agrícola, uma iniciati-
va dinamizada em parceria com 
a Associação dos Escanções de 
Portugal.

Dos 244 vinhos brancos, tintos 
e espumantes colocados à prova, 
por 145 produtores nacionais das 
várias regiões vitivinícolas do 
país, o júri distinguiu, durante as 
provas cegas, 76 vinhos com a 
Tambuladeira dos Escanções de 
Portugal, 3 com a Grande Meda-
lha de Ouro, 35 com medalhas de 
ouro e 38 com medalhas de prata. 
Entre o painel de jurados esteve 
Andres Rosberg, escanção ar-
gentino e atual Presidente da ASI 
– Association de La Sommellerie 
Internationale.

A cerimónia de entrega dos 
prémios contou com a presen-
ça de Licínio Pina, Presidente do 
Crédito Agrícola, José Manuel 
Gonçalves, Presidente da Câma-
ra Municipal do Peso da Régua, e 
Manuel Cardoso, Vice-Presidente 
do Instituto da Vinha e do Vinho, 

“entidade que, desde a primei-
ra edição, certifica o concurso”, 
enaltece um dos responsáveis 
do Crédito Agrícola. O evento 
foi conduzido pela apresentado-
ra Sílvia Alberto e reuniu cerca 
de duas centenas de convidados 
entre produtores, representantes 
de cooperativas, enólogos, escan-

ções e responsáveis do Crédito 
Agrícola de todo o país.

Nesta 6.ª edição foram dis-
tinguidos vinhos oriundos das 
regiões vitivinícolas dos Vinhos 
Verdes (3 medalhas), Douro (13 
medalhas), Beiras (3 medalhas), 
Dão (5 medalhas), Bairrada (3 
medalhas), Tejo (9 medalhas), 

Lisboa (12 medalhas), Península 
de Setúbal (6 medalhas), Alentejo 
(18 medalhas) e Algarve (4 me-
dalhas). A Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Entre Tejo e Sado 
regista “com particular regozijo” 
a atribuição do prémio de Tam-
buladeira de Ouro aos vinhos da 
Península de Setúbal, produzidos 

Receberam os prémios, pela Adega de Pegões e pela Casa Assis Lobo, Mário Figueiredo e Rui Lobo, respetivamente 

pelos seus parceiros Casa Erme-
linda Freitas, Casa Agrícola Assis 
Lobo, Adega Cooperativa de Pal-
mela e Cooperativa Agrícola Sto. 
Isidro de Pegões. 

Os premiados deste ano fo-
ram a Adega de Pegões Grande 
Reserva Vinho Regional Penínsu-
la Setúbal Tinto 2016 (Cooperati-
va Agrícola Sto. Isidro de Pegões); 
Dona Ermelinda Reserva DOC 
Palmela Branco 2018 (Casa Er-
melinda Freitas – Vinhos); Lobo 
Mau Reserva DO Palmela Tinto 
2013 (Casa Agrícola Assis Lobo); 
Quinta da Mimosa DOC Palmela 
Tinto 2016 (Casa Ermelinda Frei-
tas – Vinhos); e Villa Palma Re-
serva DOC Palmela Branco 2016 
(Adega Cooperativa de Palmela). 
Os restantes vinhos premiados 
estão acessíveis no sítio www.
creditoagricola.pt. Segundo o 
Crédito Agrícola “esta é mais uma 
iniciativa do Grupo para apoiar 
o setor vitivinícola e o desenvol-
vimento das economias locais, 
especialmente as Cooperativas e 
os Produtores, promovendo e co-
locando à prova a qualidade dos 
vinhos nacionais”.
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O ciclo “Uma Igreja, Um Concerto” traz 
“Cantar o Natal”, este sábado, às 15h30, 
na Igreja de Pegões, com Rita Marques, 
Diogo Oliveira, Valter Passarinho e Yan 
Mikirtumov.

No domingo, na igreja de Canha, às 15h30, 
atua o Grupo Coral do Montijo, e, às 16 
horas, a Igreja do Montijo recebe o Coro 
Polifónico e o Orquestra de Sopros da 
Sociedade 1.º de Dezembro.

A Companhia Nacional de Bailado fe-
cha a programação deste ano, no Joa-
quim Benite, com o bailado de Natal “O 
Quebra-Nozes”, a partir da história de 
Hoffmann, com música de Tchaikovsky 

e coreografia de Mehmet Balkan. O es-
petáculo pode ser visto a 28 e 29 de de-
zembro, às 21 e 16 horas, respetivamen-
te. O bailado teve estreia absoluta em S. 
Petersburgo, em 1892.  

Concertos de Natal no Montijo CNB leva bailado ao Joaquim Benite

PUBLICIDADE

agenda
cultural
MONTIJO
MEMÓRIAS DE SOPHIA

O Quorum Ballet apresenta “Para 
lá do mar de Sophia”, uma viagem 
pelas memórias de Sophia de Mel-
lo Breyner Andresen, onde as pa-
lavras ganham vida, numa coreo-
grafia de magia e simplicidade.  

TEATRO JOAQUIM D'ALMEIDA,

21DEZ19, 16H00

PALMELA
CONCERTO DE NATAL

O Museu de Música Mecânica é 
palco de um concerto de Natal 
com a Escola das Artes do Alentejo 
Litoral. A entrada é livre mas sujei-
ta a marcação prévia.  

MUSEU DE MÚSICA MECÂNICA, 
21DEZ19, 17H00

SEIXAL
MELODIAS DE FLEONT

Das paisagens artísticas under-
ground da Margem Sul até à magia 
noturna de Sintra, nasce o univer-
so de Fleont, alimentado a fogo e 
coragem e inspirando-nos a lutar 
por nós próprios. 

CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO JUVENIL,

21DEZ19, 19H00

Orquestra Típica 
e Cantares de Azeitão 
festejou 2 anos 

PROJETO DE JOAQUIM CAINETA É CONSTITUÍDO POR 35 ELEMENTOS

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A Orquestra Típica e Cantares de 
Azeitão (OCTA) celebrou no dia 
14 o seu 2.º aniversário, na Socie-
dade Providência, em Vila Fresca 
de Azeitão, através de um jantar 
convívio com atuações do Gon-
çalo Ferreira (saxofonista), Bruna 
Pereira e Mariana Moreira, que 
concorreu ao “The Voice Portu-
gal”, e da própria orquestra.  

Joaquim Caineta, maestro da 
OCTA, constituída por cerca de 35 
elementos, revelou que o balanço 
dos 2 anos de atividade é «posi-
tivo», pois «conseguimos muitas 
coisas bonitas. Já há muitos anos 
que sonhava com este projeto, 
mas ainda não está ao meu jeito. 

Precisamos de mais instrumen-
tos musicais e de gente jovem», 
recordando que a Junta de Azei-
tão «já nos ofereceu um piano». 
Com diversas atuações na região, 
a OCTA ambiciona ser «mais co-
nhecida» e ser contemplada com 
«mais subsídios», tendo já sido 
enviados os pedidos de ajuda ao 
município e à Junta de Freguesia 
de Azeitão.  

Uma viatura para o trans-
porte dos músicos também era 
«bem-vinda para transportar os 
instrumentos musicais. Com o 
tempo talvez consigamos essa 
viatura», vinca o maestro e men-
tor da OCTA.        

O ‘homem do leme’ já tocou e 
dirigiu as orquestras da Perpétua 
Azeitonense e da Providência, to-
cou saxofone durante 9 anos na 
banda do Exército e 11 anos na da 
Marinha. Azeitonense de gema, 
de 77 anos, começou a fazer tea-
tro aos 6 anos de idade em Brejos 
de Azeitão. Já deu aulas de músi-
ca, em Vila Nogueira de Azeitão. 
Criou cerca de 300 composições 
musicais originais.   

O vereador Carlos Rabaçal fe-
licitou a OCTA, sublinhando que 
a orquestra cumpre um «impor-
tante papel» na vertente cultural, 
nomeadamente na «formação e 
humanização das pessoas». Por 
sua vez, Bento Passinhas, vogal 
da Junta de Freguesia de Azeitão, 
enalteceu o trabalho da orques-
tra e do seu maestro, dedicou um 
poema e ofereceu prenda da ins-
tituição.  

O maestro Joaquim Caineta sente-se orgulhoso deste projeto musical

A designer/formadora de moda Sandra Sil-
va alcançou o 3.º lugar na 1.ª Gala Globos de 
Moda 2019, na categoria “Formadora de Moda”, 
que teve lugar no dia 6 deste mês, na Casa do 
Alentejo, em Lisboa. A distinguida, de 48 anos, 
natural de Almada e residente em Brejos de 
Azeitão, mostra-se «muito feliz» com o galar-
dão, tendo também sido contemplada, este 
ano, com o Prémio de Mérito na “Categoria de 
Moda”, no evento “Mulheres Empreendedoras 
Europa-América 2019”, que decorreu no Esto-
ril. Sandra Silva venceu o Concurso do Avental, 
em Azeitão, em 2017 e em 2018, bem como os 
Prémios Melhor Criatividade, numa organiza-
ção da Junta de Freguesia local, e já vestiu duas 
figuras da televisão, nomeadamente Micaela e 
Mafalda Marafusta. 

Ganhe convites para o teatro 
Esta semana temos convites para oferecer aos nos-
sos leitores para a revista à portuguesa “Pare, es-
cute e… olhe”, em cena no Teatro Maria Vitória, no 
Parque Mayer, em Lisboa, e para a comédia negra 
“Rua Gagarin”, no palco do ArteViva, no Barreiro. 
Para se habilitar, basta ligar 93 53 88 102.

Sandra Silva 
distinguida com 
Globo de Moda 

A designer continua a lutar por um lugar ao Sol
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leituras
de natal

“Diário dos Tempos  
de Crise”

Daniel Sampaio conta histórias de vida, 
inspiradas no seu quotidiano de médico 
hospitalar. A obra faz interrogações sobre 
o relacionamento entre jovens e adultos. 

CAMINHO

“Uma Vida Perfeita”

Uma jornalista televisiva tem uma filha 
que ficou cega por causa da diabetes. A 
sua mudança da instituição para casa, 
após um imprevisto, vem trazer trans-
tornos à mãe.

BERTRAND EDITORA

“Minha Irmã Luísa 
Todi”

Maria Helena Ventura, de 
Coimbra, conta a vida épica 
de uma das maiores canto-
ras líricas de sempre. A se-
tubalense Luísa Todi, que 
brilhou nos palcos da Euro-
pa e que acabou por morrer 
em Lisboa sem direito a uma 
sepultura digna. Trata-se de 
um romance histórico es-
crito com o rigor factual de 
uma biografia e o talento 
único da autora de “Afonso, 
o Conquistador”. 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

“A História das Abelhas”

Com geografias muito distintas, três fa-
mílias veem as suas narrativas entrela-
çarem-se de forma deslumbrante, numa 
relação muito próxima com o destino das 
abelhas. 

MINOTAURO

“Livro Agenda 2020”

Com excertos de textos de Fernando Pes-
soa, é uma excelente agenda de bolso 
para planear o seu dia-a-dia ao longo dos 
12 meses do novo ano que se avizinha. 

PONTO M-PALAVRAS & RIMAS 

cinema

“Frozen II”
Após 3 anos desde os eventos 
relatados em "Frozen", desta 
vez, deixando a cidade de Aren-
delle para trás, a princesa Anna, 
Kristoff, Olaf e Sven seguem 
caminho em busca de um lugar 
encantado que, segundo cons-
ta, esconde o segredo da ori-
gem dos poderes mágicos de 
Elsa. Tudo terá acontecido na 
floresta dos elementos, onde 
algo de extraordinário teria 
provocado a separação do ar, 
fogo, terra e água. Compreen-
der os próprios poderes será 
fundamental para acalmar o 
coração da atormentada Elsa.
Para ver no moderno e confor-
tável cinema City do Alegro de 
Setúbal.  

A nova produção do bailado clás-
sico “Lago dos Cisnes” é apresen-
tada pela Russian Classical Ballet 
a 2 de janeiro, às 21h30, no Fórum 
Luísa Todi, em Setúbal.

A Russian Classical Ballet, 
dirigida pela bailarina Evgeniya 
Bespalova, apresenta uma nova 
versão da obra-prima do bailado 
clássico de Tchaikovsky, agora 
com elementos cenográficos que 
intensificam o realismo. 

Este bailado é “uma narrativa 
de amor, traição e triunfo do bem 
sobre o mal, numa história de ro-
mantismo e beleza, considerada 
a mais espetacular do reportório 
da dança clássica”. O prestígio e a 
notoriedade intemporal alcança-
dos pela obra são motivados pela 
música inspirada de Pyotr Tchai-
kovsky e também pela coreogra-
fia expressiva de Marius Petipa. 
A Russian Classical Ballet é com-
posta por bailarinos graduados 
pelas mais conceituadas escolas 
coreográficas russas. 

“Lago dos 
Cisnes” no palco 
do Luísa Todi 




