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O lançamento do Passe Navegante, 
as dragagens no Sado ou a luta pelo Hospital do Seixal

são alguns dos retratos que passamos a ‘pincel’ nesta edição.



2  ⁄ ⁄  01fev2020

FIGURAS DO ANO

São estas as figuras que o 
Semmais escolheu como as 
que mais se destacaram ao 
longo de 2019, em diversas 
áreas, optando por deixar de 
fora desta lista autarcas, que 
merecerão, caso a caso uma 
análise em edição posterior. 
Ao lado, seguem-se outros 
protagonistas do ano.

David Fernandes
Líder da Big Hand

O ano de 2019 ficou marcado 
pela passagem do ciclone IDAI 
no centro de Moçambique, que 
foi fustigado por fortes tempes-

tades. No epicentro desta crise, a 
organização não governamental 

Big Hand, liderada pelo setubalense 
David Fernandes, ofereceu um 

forte contributo de emer-
gência, nomeadamente 
ao manter o apoio dire-
to e indireto a  milhares 
de crianças.

Bruno Lage
Treinador do Benfica

O treinador do Benfica, campeão 
nacional na última época, merece 
figurar neste palco de perso-
nalidades, por honrar a cidade 
de Setúbal, berço desta figura 
que atingiu o auge num muito 
curto espaço de tempo. Para 
além da sua competência, o 
técnico tem sabido impri-
mir um discurso inovador, 
moderado e humilde nesta 
sua caminhada de uma 
carreira que se antevê de 
grande fulgor.

Leonor Freitas
Gerente da Casa
Ermelinda Freitas

A Comendadora Leonor Freitas, líder 
da “Casa Ermelinda Freitas”, uma das 

empresas vitivinícolas mais im-
portantes da região, foi brin-
dada nos Prémios Agricultura 
como Personalidade do Ano 
2019, em mais um reconheci-
mento da sua liderança e ges-
tão empresarial. A empresa 
que dirige já ganhou mais de 
mil distinções, dentro e fora 

do país, e a empresária con-
tinua a marcar pontos.

Lídia Sequeira
Presidente da APSS

Não foi um ano fácil para a 
gestão de Lídia Sequeira à 
frente do Portos de Lisboa, 
Setúbal e Sesimbra. Mas 
a gestora, com largo cur-
rículo no setor, aguentou 
estoicamente o projeto das 
dragagens no Sado, mesmo 
contra tudo e contra todos. Inde-
pendentemente da avaliação do 
empreendimento, é justo 
considerar a sua firmeza 
perante o coro de con-
testação.

Raquel Gaspar

Bióloga e líder da Ocean Alive

O labor da jovem bióloga em prol 
da defesa do Estuário do Sado 
atingiu o auge em 2019. Em 
maio, viu o projeto “Guardiãs 
do Mar” para a Preservação do 
Oceano ser reconhecido pela Na-
tional Geografhic e recebeu uma 
importante bolsa de méri-
to atribuída pelo Clube 
das Mais Belas Baias 
do Mundo. Fechou o 
ano com o galardão 
Projeto +, atribuído na 
Gala d Semmais.

Patrícia Gaspar
Porta voz da ANPC 
e Sec. de Estado da Proteção Civil

O país deu-lhe crédito pela forma 
como foi gerindo a informação 

dos gigantescos fogos florestais 
que assolaram o último verão. Elo-

quente, direta e muito expressiva, 
Patrícia Gaspar, que sempre viveu 

no Barreiro, foi a voz fiável de 
um Comando que nem sem-

pre esteve à altura dos acon-
tecimentos. E foi a grande 
surpresa do mais recente 
Governo, como secretária 
de Estado da Proteção Civil.

António Mendes
Sec.- Estado e Presidente
da Federação de Setúbal do PS

Sob a sua liderança, os socia-
listas venceram as legislativas e 
europeias. Desde que assumiu o 

cargo foi sempre vencedor. O ano 
político de António Mendes, fechou 

com a recondução na equipa do 
ministro das Finanças, Mário 
Centeno, mantendo o cargo 
de Sec. de Estado dos As-
suntos Fiscais. É obra, para 

quem não queria fazer só 
vida política. 

Pedro Marques 
Ministro e eurodeputado

Foi um ano em cheio para Pedro Marques. Ainda ministro do Pla-
neamento e das Infraestruturas, deixou a rolar o Plano Nacional de 
Reformas, com que iniciou a legislatura, fechou parte importante 
do projeto da ferrovia, foi decisivo na implementação do novo ae-

roporto do Montijo, e o seu partido lançou-o para cabeça de 
lista da lista às Euro- peias, tornando-se o primeiro socialis-

ta eleito di- retamente como deputado euro-
peu. Numa campanha que come-
çou morna, o dirigente nacional 
do PS, que faz parte da conce-
lhia do Montijo, conseguiu um 

resultado acima das expetativas 
e continua a ter, agora, a passa-

deira política estendida aos seus 
pés. A única incógnita é se será 

dentro ou fora de portas.

Nuno Banza
Inpector Geral do
Ambiente e presidente do ICNF

Candidato pelo PSD à Câmara do 
Barreiro, em 2009, viu reconheci-
da pelo Governo  a sua ação en-

quanto Inspector-Geral do Am-
biente, tendo sido chamado a 
presidir o sensível Instituto 

da Conservação da Natureza 
e das Florestas. Ambien-

talista convicto e gestor 
ponderado, provou que 
a competência está aci-
ma das partidarites.
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OUTROS PROTAGONISTAS

Ana Paula Vitorino
Ex-ministra do Mar

Não foi fácil o último ano na tutela do 
setor em Portugal, se bem que, no qua-

dro da região, entre os portos de Setúbal 
e Sines, desbloqueou temas relevantes. 

Mas o facto de não ter sido recondu-
zida no Governo, abalou a 
perfor- mance. Saída criti-

cada por uns e aplaudida 
por outros.

Nuno Maia
Diretor-Executivo da AISET

Foi o ano de maior atividade 
daquela que é hoje a princi-
pal associação empresarial 
da região de Setúbal. Após 
um arranque auspicioso, a AI-
SET amornou a sua influência 
no debate sobre o desenvolvi-
mento regional, que Nuno Maia 
conseguiu suplantar com ini-
ciativas e muito empenho.

Rui Godinho
Ex-presidente da UGT de Setúbal

Com larga experiência no mundo 
sindical, o jovem Rui Godinho tem 
razões para se queixar de 2019. Per-
deu, inesperadamente, a eleição 

para o Sindicato dos Bancários 
Sul e Ilhas, e optou por se 

demitir da liderança da 
UGT de Setúbal. Um pe-
ríodo sabático difícil de 
gerir.

PUBLICIDADE

Bruno Vitorino
Ex-deputado e presidente da distrital 

do PSD

O ex-deputado, mas ainda ve-
reador da Câmara do Barreiro, 
não teve um ano fácil. Viu-se 
embrenhado na polémica sobre 

“ideologia de género”, e 
perdeu na lista para 
deputados em Se-
túbal. Uma saída 

de cena inglória, 
após anos de 

ribalta.

Nuno Lacasta
Presidente da Agência Portuguesa 

do Ambiente

Num ano com muitas derivas 
ambientais, o presidente da 
APA, natural de Sesimbra, ‘dei-
xou’ que a Lagoa de Albufeira 
demorasse uma eternidade para 

abrir as portadas ao oceano. Nos 
processos das dragagens e do ae-

roporto do Montijo, foi mais con-
sistente.

Sérgio Faias
Administrador da Docapesca

Há muito que a importan-
te empresa que gere as lotas 
do país não revelava tanta 
dinâmica e relação, nomeada-
mente, com o setor na região, 
onde tem ‘praças’ importantes 
como Sesimbra, Trafaria, Ca-
parica, Setúbal e Sines. 
A atenção de Sérgio 
Faias sobre o cluster 
esteve à vista.

Paulo do Carmo
e Francisco Ferreira 
Presidentes da Quercus e da Zero

Os dois ambientalistas ganharam, em 
2019, eleições para as presidências das 
associações ambientalistas “Zero” e 

“Quercus”. O primeiro é de Setúbal, 
o segundo de Grândola. Dois 

perfis e dois projetos que se 
tem revelado com muitas di-
ferenças.

Nuno Magalhães
Ex-deputado do CDS-PP

O furação eleitoral que se abateu sobre 
o CDS-PP nas últimas legislativas
fez com que este ‘senador’ do partido em 

Setúbal perdesse o assento no
Parlamento. Magalhães também perdeu 

força na distrital, num ‘ano horribilis’ 
da sua carreira política.
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ACONTECIMENTOS DO ANO

Decisão histórica
do Passe Navegante 
Entrou em vigor em abril do ano passado, numa ação concertada da Área 
Metropolitana de Lisboa, onde os municípios da Península de Setúbal re-
presentaram uma parte importante dos meios financeiros. Esta decisão 
histórica acabaria por revolucionar a mobilidade na grande região, com 
passes intermodais entre os 30 e os 40 euros, numa ação que está a ter 
efeitos significativos na substituição do uso de viatura próprio por trans-
porte público.
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Hospital no Seixal pré-anunciado

Distrito com diagnóstico
médico reservado 

Demolições
no Bairro
da Jamaica 

Após uma luta que já dura há uns 
anos, 2019 fica marcado pela ins-
crição em Orçamento de Estado 
de verbas que traduzem a vonta-
de da administração central em 
avançar com a obra. Manifesta-

O Hospital Garcia de Orta, Al-
mada, viu encerrada a urgência 
pediátrica noturna, o Hospital 
do Litoral Alentejano, Santiago 
do Cacém, viu agravada a situa-
ção da falta de profissionais e o 
Hospital de São Bernardo, em 

Setúbal, foi palco de alguns epi-
sódios de violência. O Hospital 
do Barreiro Montijo passou, qua-
se, incólume a esta “tempestade” 
cujos estragos o governo tem que 
contabilizar e recuperar o quanto 
antes.

O processo de realojamento 
das 234 famílias que ocupam 
um dos maiores bairros de-
gradados do concelho do Sei-
xal teve um avanço significa-
tivo. Foi demolida a Torre 10 
e realojadas mais 74 famílias. 
Os moradores do Jamaica 
vivem agora em casa adqui-
ridas pela autarquia, num in-
vestimento de 15 milhões de 
euros, repartido entre a au-
tarquia e o Estado. Até 2022 
o bairro deverá ser demolido 
em toda a sua extensão. 

Polémica 
com as dragagens no Sado
As dragagens do Sado arranca-
ram no final do ano, mas o tema 
andou a marinar o ano de 2019, 
com forte contestação de diver-
sos grupos e instituições que 
levaram o assunto por diver-
sas vezes às bolandas judiciais. 
Assunto polémico, por estar 
em causa a sustentabilidade da 
zona estuarina e ameaças am-

Novo aeroporto quase a caminho
Só este este ano foi tornada pú-
blico a decisão positiva da APA 
sobre o estudo de impacto am-
biental que levará ao arranque 
do novo aeroporto do Montijo, 
não sem a contestação dos mu-
nicípios da CDU, que preferem a 
solução Alcochete. 
O novo equipamento, porém, 
que o Governo PS chancelou, 
foi iniciado pelo governo que o 
antecedeu, liderado por Passos 
Coelho.

ções populares, reuniões ao mais 
alto nível, marcaram um ano que 
deu conta da urgente necessida-
de da construção do nosso equi-
pamento. A pressão local parece 
ter valido a pena.

bientais, mas também o desen-
volvimento portuário.

ACONTECIMENTOS DO ANO
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Casa Ermelinda 
Freitas eleita melhor 
produtor europeu

Barrosinha; quatro 
estrelas por cinco 
milhões

Autoeuropa atinge 
marco de 250 mil carros

Foi um ano em grande, mais um, para 
a Casa Ermelinda Freitas que foi eleita 
produtor europeu do ano, pelo Som-
melier Wine Awards, e obteve o prémio 
mais alto atribuído pela Federação In-
ternacional de Jornalistas de Vinhos 
e Bebidas Espirituosas no Concurso 
Citadelle du Vin em Bordéus, França, 
com Vinha da Fonte Reserva 2016. 

A Herdade da Barrosinha, em Alcácer do 
Sal, ganhou um novo fôlego turístico com 
a inauguração do adaptado Hotel da Bar-
rosinha. Uma unidade de quatro estrelas 
com seis villas T1 e T2 além dos 37 quar-
tos e duas suites. Um investimento de 5 
milhões de euros que contribui para a es-
colha do concelho como destino turístico 
de eleição.

A Autoeuropa bateu o recorde de produ-
ção de 250 mil automóveis este ano. Um 
marco que representa um máximo histó-
rico de produção na fábrica de Palmela. A 
unidade 250.000 foi um T-Roc cinzento, 
com um motor 1.6 TDI e caixa manual, 
destinado ao mercado português. 

EAD aposta na 
internacionalização
A empresa portuguesa de arquivo de 
documentação e soluções de gestão do-
cumental, que já factura mais de seis mi-
lhões de euros por ano, abriu uma filial 
na Roménia, dando assim início ao seu 
processo de internacionalização. A EAD 
RO está a prestar serviços de Business 
Process Outsourcing em Bucareste, na 
otimização de processos documentais 
das organizações locais.

De Terminal 

em Terminal
Num investimento que quase 
toca nos 550 milhões de euros, 
foi finalmente acordada a renova-
ção da concessão do Terminal XXI, 
por mais 20 anos com a PSA, de Singapu-
ra, num processo movido a pinças. A quebra 
deste impasse, no grande terminal do Porto de Sines, 
que arrancou em 1999, vai garantir a sustentabilidade futu-
ra da plataforma. Em 2019, foi também lançado o concurso 
para a construção do novo Terminal Vasco da Gama, en-
volvendo mais 642 milhões de investimento.
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Comércio
Indústria ascende
à 1.ª divisão distrital 

Hóquei de Sesimbra 
retorna à 2.ª divisão 
nacional

Hélio Sousa

Abdula sagra-se 
campeão europeu
de surf

Almada Extreme Sprint 
veio para ficar

Dois anos depois, a equipa sénior 
do Comércio Indústria, de Setúbal, 
regressou à 1.ª Divisão Distrital da 
Associação de Futebol de Setúbal. O 
jogo da subida aconteceu com o Sei-
xal, no relvado da Várzea, em Setú-
bal, com a equipa do Sado a vencer 
por 3-1. 

O Grupo Desportivo de Sesimbra recolo-
cou a sua equipa de Hóquei na 2.ª divisão 
nacional, após 3 anos de ausência deste 
escalão. A equipa de Eduardo Marques 
conseguiu a subida a três jornadas do fim 
do campeonato da 3.ª Divisão, depois de 
vencer o Estremoz por 8-2.   

O setubalense Hélio Sousa, ao serviço 
da Seleção do Bahrain, conquistou em 
dezembro, pela primeira vez, a Taça do 
Golfo de futebol, ao vencer a seleção da 
Arábia Saudita por 1-0, na final realizada 
em Doha.
Este é o terceiro título da carreira do téc-
nico sadino, depois de ter conduzido as 
seleções portuguesas de sub-17 e sub-19 

O surfista sineense Camilo Abdula bri-
lhou no 1.º Campeonato Europeu de Surf 
Adaptado, que decorreu em Viana do 
Castelo, tendo conquistado a medalha de 
prata. Pratica desportos náuticos desde 
os 12 anos, por influência do irmão e não 
mais parou. 

O Almada Extreme Sprint regressou aos 
terrenos da Lisnave e foi um sucesso. En-
tre os mais de 70 pilotos, Miguel Campos 
e a dupla Carlos Esteves/Hugo Gomes es-
tiveram em destaque. Independentemente 
da venda dos terrenos, para a ‘Cidade da 
Água’, a prova é para manter. 

às conquistas dos títulos europeus da ca-
tegoria.
Hélio Sousa, ex-jogador (médio) e trei-
nador do V. Setúbal, vai ficar marcado na 
história da seleção bareinita, pois con-
tribuiu para que a equipa tenha vencido, 
pela primeira vez, tal troféu.
Hélio Sousa, de 50 anos, é pai do jovem jo-
gador do V. Setúbal, André Sousa.
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/ Ficha Técnica

Galeão Amendoeira de volta 

Marisol Ferreira 

O Galeão Amendoeira, na-
vio com quatro mastros, 
regressou em fevereiro a 
Alcácer do Sal. Um dos úl-
timos navios que fizeram o 

Arquiteta coordenadora do 
gabinete de Arqueologia da 
câmara de Alcácer do Sal 
que acompanhou de perto 
e de forma envolvente a 
renovação do museu mais 
antigo do distrito. O Museu 
Municipal Pedro Nunes 
sofreu obras de reabilita-
ção, no valor de um milhão 
de euros, e foi inaugurado 
em abril, numa cerimó-
nia que levou centenas de 

O recinto da margem sul 
do rio Sado, em Alcácer 
do Sal, acolheu, em agos-
to 2019, o festival Sal Fest 
‘19. No primeiro eco-even-
to de sempre no concelho 
foram proibidos copos de 
plástico e as garrafas PET, 
sendo substituídos por co-
pos em inox e em plástico 
reutilizáveis. O festival foi 
organizado pela Câma-
ra Municipal em parceria 
com os Escuteiros - Agru-
pamento 844 de Alcácer, a 
Comissão de Estudantes 
da Escola Secundária de 
Alcácer do Sal, o Atlético 
Clube Alcacerense - secção 
de patinagem e a Comissão 
de Finalistas da ESAS.

O final do ano ficou mar-
cado pelo anúncio, do 
empresário alemão Stefan 
Maria Gast, da implemen-
tação do Polo Club & Re-
sort, entre Alcácer do Sal e 
a Comporta. O projeto, que 
deverá estar concluído no 
outono deste ano, é finan-
ciado por capital privado, 
fundos de investimento e 
bancos.

O concelho de Alcácer 
do Sal registou, em 2019, 
o melhor ano turístico 
de sempre em termos de 
atendimentos no Posto de 
Turismo, visitas guiadas e 
passeios no Galeão Pinto 
Luísa. Esta é a conclusão 
de um relatório elaborado 
pelo Gabinete das Ativida-
des Económicas e Turismo 
do Município de Alcácer, 
no qual se registam núme-
ros inéditos em todas as 
três categorias enunciadas.

O Grupo Carsol Fruit, do 
Chile, anunciou investi-
mento de 9,3 milhões de 
euros para adquirir 260 
hectares de mirtilos numa 
herdade de Alcácer do Sal. 
A exploração agrícola vai 
criar 200 empregos per-
manentes e mais mil, du-
rante as colheitas.

A Comissão de Utentes do 
Itinerário Complementar 1 
(IC1) viu concretizada, ain-
da que parcialmente, uma 
reivindicação de anos. A 
via de 15 quilómetros, que 
liga Alcácer do Sal, a Grân-
dola, foi intervencionada 
pela Infraestruturas de 
Portugal (IP). Um investi-
mento de quase 7 milhões 
de euros.

transporte do Sal, no Sado, 
desde Alcácer até Setúbal, 
foi submetido a uma ope-
ração de manutenção que 
custou quase 20 mil euros. 

pessoas à praça principal 
da cidade. A obra era uma 
antiga ambição de Alcácer 
do Sal, desejada há muito 
tempo, numa história que 
começou há mais de 10 
anos com as escavações. A 
arqueóloga Marisol Ferrei-
ra trabalhou de forma em-
penhada neste processo, 
a par com Mário Concei-
ção, arquiteto da autarquia 
alentejana.

Polo Club & 
Resort

Turismo
em Altas 

Carsol cria 
200 empregos

Obras no IC1

Sal Fest 19

ALCÁCER DO SAL

Mantendo a tradição lançada pelo 
Semmais há mais de duas décadas, 
publicamos nesta edição um ba-
lanço do ano passado, oferecendo 
ao leitor uma síntese, aproxima-
da - dependendo da perspetiva 
de cada um - do que representou 
2019 para a nossa região.

Mesmo com alguma pujança, 
podemos dizer que foi um período 
de algumas polémicas, nomeada-
mente em torno de alguns grandes 
projetos que continuam a fazer 
parte da nossa agenda de desen-
volvimento. 

Neste particular, destacamos 
os avanços registados na edifica-
ção do novo hospital do Seixal, na 
localização e construção do novo 
aeroporto do Montijo, e a resolu-
ção do imbróglio que manteve em 
suspense o Terminal XXI, no por-
to de Sines. Sem esquecer as obras 
de modernização do porto de Se-
túbal, com as dragagens tendentes 
a aumentar o calado e permitir, em 
breve, a chegada da nova geração 
de navios.

Como seria de esperar cada 
um destes projetos, pela sua di-
mensão, trazem à tona diver-
gências, contestações, críticas e 
aplausos, que, não raramente, ali-
mentam muito a opinião pública e 
publicada. Foi esse o cenário que 
acompanhamos, par e passo, com 
análise coerente dos factos, mas 
sem tendência, e fugindo sempre 
ao sensacionalismo.

Escolhemos para aconteci-

EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Um ano de sopros
e de polémicas

mento do ano uma decisão polí-
tica histórica, de grande alcance, 
e com enorme importância para 
a vida de cada um dos residentes 
na região, em especial na penínsu-
la de Setúbal. O Passe Navegante, 
uma iniciativa do Governo, gizada 
pela Área Metropolitana de Lis-
boa, em parceria com parte dos 
municípios. 

Consensual, esta medida ex-
travasa o espectro partidário e 
contribui, não só, para uma me-
lhor mobilidade urbana, como, 
também, para o rendimento das 
famílias e apostada nas boas prá-
ticas ambientais, pois, a pouco e 
pouco, percebe-se a redução do 
uso de automóveis entre as duas 
margens, para aludir apenas ao 
caso da região de Setúbal.

Como figura de destaque a 
escolha da redação do Semmais 
recaiu sobre Pedro Marques, eu-
rodeputado do PS, o primeiro 
político da região a ser eleito di-
retamente em eleições para o Par-
lamento Europeu, acrescido do 
facto de ter sido ministro de uma 
pasta relevante no que diz respei-
to aos projetos acima menciona-
dos, incluindo, neste caso, o plano 
ferroviário, que, mesmo mais de-
vagar do que seria desejável, co-
meça a entrar nos carris.

Fazemos também uma peque-
na resenha, concelho a concelho, 
de acontecimentos que marcaram 
o quotidiano de cada um destes 
territórios do distrito.
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ALCOCHETE

Rodrigo 
Francisco

Alcochete doa edifício
do Centro de Saúde

Casa da Dança 
ambiciona ser uma referência 

Salineiros prisioneiros 
condecorados

Rodrigo Francisco tem sa-
bido comandar os destinos 
da Companhia de Teatro 
de Almada, apresentando 
espetáculo de qualidade e 
um festival de teatro sem-
pre a abarrotar de público 
e de bom teatro. Com o 
Clube de Amigos da CTA 
sempre a crescer, o timo-
neiro do teatro almadense 
ambiciona, com o trabalho 
eclético e de qualidade da 
companhia, “atrair novos 
(e jovens) espetadores 
para o teatro”. 
O Festival de Teatro de 
Almada, que parte para a 
sua 37.ª edição, é um ver-
dadeiro caso sério de po-

O edifício onde funcionou 
a extensão do Centro de 
Saúde de S. Francisco foi 
doado pelo município, por 
unanimidade, à Junta de 

Com a criação da Casa da 
Dança, o município pre-
tende fazer deste espaço 
uma referência nacional 
e internacional, instalada 
provisoriamente no Ponto 
de Encontro, em Cacilhas.
A edil Inês de Medeiros 
referiu, durante a apre-
sentação, que a Casa da 
Dança “vem reforçar a já 
vasta tradição do municí-

Um grupo de 20 salineiros 
alcochetanos que se recu-
sou a trabalhar no Verão 
quente de 1957 nas salinas, 
cuja atividade era dura e 
penosa, com um salário 
exíguo e uma situação labo-
ral instável, e como conse-
quência foram presos pela 
PIDE. É esse grupo de sali-
neiros, dos quais dois ainda 

Foram colocados 1 milhão 
de metros cúbicos de areia, 
antes de terminar o pra-
zo previsto, nas praias da 
Costa e de S. João da Ca-
parica, para “contrariar a 
tendência erosiva e repor, 
o mais possível, o equilí-
brio nas zonas de berma e 
de espraiamento”.

O município assinou, com 
duas entidades, protoco-
lo para a criação do Ob-
servatório de Avaliação 
de Riscos para observar a 
zona costeira. Num hotel 
da Caparica já está a fun-
cionar uma câmara que 
observa as ondas, permi-
tindo obter informação, 
em tempo real.

O Aposento do Barrete 
Verde, em parceria com o 
município, arrancou com 
o processo de candidatu-
ra das Festas do Barrete 
Verde a Património Cultu-
ral Imaterial da UNESCO. 
Blindar a tradição às im-
posições culturais atuais é 
o objetivo da candidatura 
que está a ser alvo de um 
processo de investigação 
histórica e cultural que 
irá fundamentar o dossiê 
a entregar no primeiro se-
mestre de 2020. 
Na opinião de Cândido 
Perinú, esta é uma forma 
de “enaltecer o forcado, 
o campino e o salineiro, 
exemplos da história viva 
da região”. 
É mais uma garantia de 
que “Alcochete será sem-
pre Alcochete, e nunca 
uma marca branca”.  

As 5 edições do Sol da Ca-
parica registaram prejuízo 
de 5 milhões de euros, pelo 
que o município abriu con-
curso público para pro-
curar novo promotor. O 
Grupo Chiado passou a ser 
o escolhido para dar se-
guimento ao certame que 
aposta nos sons lusófonos.

O município deu início ao 
concurso público para a 
requalificação da Igreja da 
Misericórdia, onde funcio-
na o Núcleo de Arte Sacra 
do Museu Municipal. A in-
tervenção, orçada em mais 
de 179 mil euros, visa pro-
teger coleções de pintura 
de grande valor.

O município investiu 2,2 
milhões de euros na cons-
trução da EB de St.ª Maria, 
na Charneca de Caparica, 
permitindo albergar perto 
de 400 crianças distribuí-
das por 12 salas do 1.º ciclo 
e três salas de jardim de 
infância. Inclui refeitório, 
biblioteca e ginásio.  

O Bote Leão, graças a pro-
tocolo assinado entre o 
município e a APL, come-
çou a viajar até Lisboa. O 
edil Fernando Pinto consi-
dera que a medida permite 
“colocar na nossa rota tu-
rística outros percursos” e 
fazer com que a vila fique 
“mais perto” de Lisboa.

Cerca de 20 concessioná-
rios da Frente Urbana da 
Costa de Caparica exigi-
ram adquirir a propriedade 
dos apoios de praia. Dizem 
que os apoios estão pagos 
há muito tempo e exigem 
ser reintegrados no regi-
me geral que abrange os 
concessionários das outras 
praias.

Mantém-se, de ´pedra e 
cal’, o Festival Internacio-
nal de Papagaios na praia 
dos Moinhos, há 17 anos. 
Além de animar as praias, 
o evento conta com pro-
jetos criativos de vários 
países que enchem de cor 
o céu de Alcochete com as 
mais diversas coreografias. 

O município prosseguiu 
com a requalificação e am-
pliação do parque escolar, 
numa intervenção que re-
presenta um investimento 
de 1 milhão e 800 mil eu-
ros, com o objetivo de ga-
rantir melhores condições 
e conforto às crianças, an-
tes do início do ano letivo.

pularidade em toda a Área 
Metropolitana de Lisboa. 
A DGA e o município não 
querem perder de vista 
esta companhia. 

Freguesia Local. O imóvel 
está avaliado em 65 360 
euros e poderá ser utiliza-
do, no futuro, para fins li-
gados à área da saúde. 

pio na área cultural. Uma 
das nossas prioridades é 
continuarmos o caminho 
de potenciar cada vez mais 
expressões artísticas nas 
várias áreas e formar no-
vos talentos e públicos”.
A autarca diz que está con-
fiante que o projeto irá 
cumprir o objetivo e tor-
nar-se uma referência em 
Portugal e no estrangeiro. 

são vivos - João Samoquei-
ro e Agostinho Loia -, que 
protagonizou este episódio 
‘triste e sombrio’ da história 
do concelho de Alcochete, 
que foi agora homenagea-
do pelo município com a 
medalha da Restauração do 
Concelho, pelo seu exemplo 
da “capacidade de resistên-
cia e perseverança”.

Sol da Caparica 
dá prejuízo
ao município

Obras na Igreja 
da Misericórdia

Nova escola 
da Charneca 
custou 2,2 
milhões 

Bote Leão viaja 
até Lisboa

Concessioná-
rios de praia 
querem adqui-
rir espaços

Papagaios dão 
cor aos céus
de Alcochete

Requalificação 
do parque 
escolar

Colocação 
de areias nas 
praias da Costa 

Observatório 
de Avaliação
de Riscos

Barrete Verde 
concorre 
a Património 
Mundial

ALMADA
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BARREIRO

Maria João
de Figueiredo

Casas recuperadas no Lousal 

1.ª Central de Biovalor do país

Dionísio Pestana  

Maria João de Figueire-
do foi a primeira mulher 
a ocupar o cargo de pre-
sidente do Futebol Clube 
Barreirense, coletividade 
com 108 anos de história. 
Destemida e determinada 
a colocar a mulher no lugar 
onde ela pode e deve estar, 
Maria João de Figueiredo 
foi eleita em julho e as-
sumiu a posição de lide-
rança, confiante nas suas 
capacidades e qualidades. 
Hoje é respeitada por ho-
mens e mulheres e repre-
senta o sinal que deve ser 
dado, nas estruturas locais 
e distritais de clubes, as-
sociações e coletividades 

Com vista a proporcionar 
melhores condições de ha-
bitabilidade aos moradores, 
a Câmara arrancou com a 
reabilitação, em novembro, 

O Lavradio, freguesia do 
concelho do Barreiro, re-
cebeu a visita da Ministra 
do Mar, Ana Paula Vito-
rino, para a cerimónia 
de assinatura do auto de 
consignação da primeira 
central de Biovalor do país, 
composta por um depósi-
to de bivalves vivos, uma 
unidade de transformação 
e sistema de valorização e 
uma unidade de depuração 
dos bivalves capturados 
nos concelhos do Barrei-
ro, Seixal, Almada, Moita, 

Dionísio Pestana, dono e 
presidente do Grupo Pes-
tana, tornou-se um dedica-
do guardião da cultura e do 
património portugueses, 
bem como um grupo ho-
teleiro inovador que ofere-
ce os melhores locais, em 
todo o mundo. 
É exemplo disso o Tróia 
Eco-Resort & Residen-
ces, que venceu o troféu 
de Melhor Hotel de Praia 

O Centro Hospitalar Bar-
reiro Montijo (CHBM) 
passou a dispor de uma 
Unidade de Hospitalização 
Domiciliária da Área Cirúr-
gica (UHDAC). Uma uni-
dade composta por uma 
equipa multidisciplinar, da 
qual fazem parte, entre ou-
tros, médicos, enfermeiros, 
farmacêutico e assisten-
te social, e que garante o 
atendimento contínuo 24 
horas por dia, todos os dias 
do ano.

Pela primeira o Barreiro di-
namizou um festival intei-
ramente dedicado ao Jazz. 
Aposta ganha, para a esco-
la de Jazz do Barreiro, em 
parceria com a autarquia 
local, que, durante três dias 
levou centenas de pessoas 
ao Parque da Cidade para 
assistir a atuações, partici-
par em oficinas temáticas, 
jogos vocais e composição 
em tempo real. Uma inicia-
tiva para manter. 

Grândola viu, mais uma 
vez, as suas 10 praias 
galardoadas com a 
Bandeira Azul, nomea-
damente Tróia-Mar, 
Tróia-Galé, Tróia-Bico 
das Lulas, Atlântica, Com-
porta, Carvalhal, Pego, 
Galé-Fontainhas, Aberta 
Nova e Melides. 
Uma distinção que “só foi 
possível com o esforço de 
todos, resultado do inves-
timento na manutenção e 
melhoria das condições 
das praias e a sensibiliza-
ção para a educação am-
biental”.
O município tem vindo 
a apoiar as operações de 
limpeza que são realiza-
das com regularidade pela 
Brigada do Mar. De salien-
tar que nos últimos anos, 
graças a esta intervenção, 
tem havido cada vez me-
nos lixo nas praias.

As escolas do concelho do 
Barreiro receberam kits 
e computadores, numa 
iniciativa da autarquia in-
serida no Projeto Educa-
tivo Municipal Prevenção 
e Redução do Abandono 
Escolar. Os equipamentos 
de ensino receberam 12 
Laptops e Kits de Ciências 

Arrancou a requalificação 
do principal ‘pulmão verde’ 
da vila alentejana de Grân-
dola. O arranjo do Jardim 
1.º de Maio, estimado em 
mais de 1 milhão de eu-
ros, com apoios da União 
Europeia, permite tornar 
o espaço mais moderno e 
acessível para todos. 

A população do Barreiro 
foi contemplada com a fro-
ta que muitos apelidaram 
de “autocarros do futuro”. 
Os Transportes Coletivos 
do Barreiro começaram, 
em 2019, a substituir a sua 
frota com a aquisição de 
autocarros movidos a gás 
comprimido.  No total, a 
nova frota dos TCB con-
ta com 68 autocarros que 
privilegiam a preservação 
ambiental. 

O município anunciou que 
vai investir 300 mil euros 
na recuperação, requa-
lificação e ampliação do 
edifício onde funcionava a 
Olaria de Melides. O muni-
cípio pretende que o local 
seja transformado num es-
paço “turístico e pedagógi-
co” para as escolas.

Foram aprovados, por 
maioria, os procedimen-
tos do projeto de requa-
lificação da Quinta de 
Braamcamp. Ainda que 
defendam o projeto para 
o Barreiro, dois deputa-
dos do PSD abstiveram-
-se na votação e o terceiro 
votou contra, apesar de, 
também, ser a favor da re-

O projeto de intervenção 
na estrada das Sobreiras 
Altas, que foi apresentado 
pelo município em dezem-
bro de 2019, tem custo su-
perior a 1 milhão e 300 mil 
euros. A obra irá abranger 
um troço de 5,4 quilóme-
tros e deverá estar pronta 
dentro de 13 meses. 

A Câmara concluiu os tra-
balhos de reparação e refor-
ço de iluminação no parque 
desportivo. Os equipamen-
tos foram substituídos por 
aparelhos LED mais efi-
cientes e económicos e com 
sistema de regulação das 
iluminárias. A obra está or-
çada em 40 mil euros. 

de que os cargos diretivos 
e presidenciais competem, 
também, às mulheres que 
estejam dispostas a fazer 
valer as suas competências 
sem ressalvas.

de quatro moradias sociais 
no Lousal. As obras orçam 
em 95 mil euros e incluem a 
execução de redes de água, 
esgotos e gás. 

Montijo e Alcochete. O in-
vestimento, que conta com 
uma comparticipação do 
programa MAR 2020 de 
1,05 milhões, está estimado 
em 2,36 milhões de euros. 
Verba afeta à construção 
da central de transforma-
ção e aproveitamento, que 
vai ser construída numa 
parcela do domínio públi-
co sob jurisdição da APL, 
cedida ao IPMA pelo prazo 
de dez anos, e para os equi-
pamentos essenciais ao 
seu funcionamento.

do País, nos 16.ºs Publitu-
ris Portugal Travel Awards, 
cuja cerimónia de entrega 
do galardão decorreu em 
Cascais.
Esta unidade hoteleira lan-
çou em 2019 um desafio 
aos seus hóspedes e pro-
prietários de villas e res-
tantes stakeholders, sob o 
lema “10 Mandamentos”, 
com vista a adotarem prá-
ticas amigas do ambiente. 

Combate ao insucesso escolar

‘Pulmão 
verde’vai ser 
melhorado

TCB com frota 
amiga do 
ambiente 

Olaria de 
Melides vira 
espaço turístico

Braamcamp avança 
com reservas da oposição

Sobreiras Altas 
com estrada 
nova 

Iluminação 
reforçada 
no parque 
desportivo    

Unidade de 
Hospitalização 
Domiciliária 

1.º jazz 
no Parque

Bandeiras 
Azuis 
continuam 
hasteadas 

GRÂNDOLA

Experimentais constituí-
dos por simulador do sis-
tema solar, microscópios, 
globos terrestres, esquele-
tos humanos, balanças de 
precisão, Kits de energia 
verde, bussolas, torsos hu-
manos, conjunto de mine-
rais, rochas e fósseis, entre 
outros.

qualificação. A Plataforma 
cívica contra a intervenção 
prevista para Braamcamp 
continua a defender que o 
projeto devia ser rejeitado. 
O concurso público para a 
venda da Quinta, que conti-
nuará a gerar discórdia en-
tre as duas partes, está pre-
visto para o mês de março 
de 2020.
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MOITA

Elisabete 
Jacinto 

Escolas ganham
novos computadores

Habitação acessível
no prédio do Izidoro

Miguel Esteves Ramalho 
condecorado

Elisabete Jacinto fez his-
tória no desporto mo-
torizado ao vencer a 11.ª 
edição do rali Africa Eco 
Race, ao volante de um 
camião. Foi recebida pelo 
Presidente da República, 

Trinta e três computadores 
portáteis e 9 computadores 
fixos foram distribuídos 
nas escolas pelo município, 
em 17 estabelecimentos de 

A autarquia do Montijo 
exerceu o direito de pre-
ferência, na compra da 
antiga fábrica do Izido-
ro, no centro do Montijo, 
avaliada por uma audito-
ria independente em 1 mi-
lhão, 206 mil e 700 euros, 
e adquiriu o imóvel por 
cerca de 298 mil euros. A 
decisão foi aplaudida pelo 
executivo e irá possibilitar 
a construção de habitação 

O bailarino moitense foi 
agraciado com a medalha 
de Mérito Artístico e Cultu-
ral do município. Formou-
-se na Escola de Dança do 
Conservatório Nacional, 
passou pela Companhia de 
Bailado Contemporâneo e 
integra a Companhia Na-
cional de Bailado. 
Aos 18 anos representou 
a cultura portuguesa, em 

A nova ETAR (Estação de 
Tratamento de Águas Re-
siduais) de Canha, o último 
subsistema de saneamento 
completo (ETAR e sistema 
de drenagem e elevatório) 
realizado pela Simarsul no 
concelho do Montijo foi 
concluída no início do ano. 
A obra, que custou 1,2 mi-
lhões de euros, potencia a 
despoluição da Ribeira de 
Canha e promove a quali-
dade de vida dos mais de 
1760 habitantes abrangidos.

Começaram, em 2019, vá-
rias intervenções nas esco-
las do concelho. O investi-
mento municipal, superior 
a 110 mil e 600 euros, en-
globa a reabilitação da 
Escola Básica Joaquim de 
Almeida e ampliação do 
refeitório, da EB Ary dos 
Santos, da EB Novos Tri-
lhos, do Jardim-de-Infân-
cia de Sarilhos Grandes, da 
Escola Básica da Caneira e 
da Escola Básica/Jardim-
-de-Infância do Areias”.

A Câmara Municipal da 
Moita aprovou, por una-
nimidade, em agosto, a 
adjudicação, pelo valor 
total de 2 444 104 euros e 
prazo de execução de 540 
dias, da construção da 
Unidade de Saúde Fami-
liar da Baixa da Banheira, 
que irá abranger mais de 
30 mil utentes. 
Trata-se de uma reivin-
dicação antiga da popu-
lação e das autarquias 
locais. O terreno foi ce-
dido gratuitamente pelo 
município, em regime de 
direito de superfície, junto 
à rotunda 25 de abril. 
A obra será financiada 
com fundos do FEDER e o 
município assume os en-
cargos com a elaboração 
dos projetos das especia-
lidades, fiscalização e ar-
ranjos exteriores.

O município foi premiado 
pela AHRESP pelo empe-
nho na implementação de 
unidades de Alojamento 
Local no concelho. Atual-
mente existem mais de 36, 
a maior parte no centro 
urbano da cidade. A dis-
tinção da Associação da 

O município aprovou a 
restauração/conservação 
do palacete dos Condes 
de Sampayo. Esta inter-
venção visa travar a sua 
deterioração para que seja 
incluído numa estrutura 
museológica municipal 
que a Câmara pretende in-
tegrar na Rede Portuguesa 
de Museus. 

É um certame a que já nin-
guém fica indiferente e, em 
2019, reforçou a sua signi-
ficância para o concelho. 
A Festa da Flor continua a 
apostar na diversificação 
e a atrair centenas de pes-
soas e a cativar os mon-
tijenses que participam 
massivamente nas ativi-

Vai avançar a requalifica-
ção da envolvente à cal-
deira de Alhos Vedros. O 
projeto, que foi aprovado 
em novembro, permite dar 
continuidade à valorização 
ambiental da frente ribei-
rinha. O investimento, que 
visa a dragagem do esteiro, 
é superior a 800 mil euros.

A Mutualista Nossa Senho-
ra da Conceição recorreu 
ao PER com a concordân-
cia de 92% dos credores. 
Um instrumento que per-
mitiu à IPSS começar a 
resolver um passivo de 10 
milhões de euros, em 23 
anos, garantindo os salá-
rios dos cerca de 240 fun-
cionários e as benesses dos 
3600 associados.

Três escolas do 1.º ciclo do 
básico sofreram obras de 
requalificação, no verão 
de 2019, de modo a acolher 
melhor alunos, professo-
res e funcionários. O in-
vestimento, superior a 300 
mil euros, integrou obras 
de conforto, tanto no exte-
rior como no interior.

Na frente ribeirinha, en-
tre Moita e Gaio/Rosário, 
avançaram obras para 
reabilitação do percurso 
pedonal e ciclável, a plan-
tação de árvores, a reabili-
tação do moinho de maré e 
a limpeza do terreno entre 
a ciclovia e o rio. A obra 
custa 253 mil euros.

Marcelo Rebelo de Sousa, 
foi homenageada pela câ-
mara do Montijo, com a 
medalha de ouro do con-
celho, e tem recebido, a 
cada dia, o carinho de to-
dos quantos se orgulham 
da sua prestação. 
A piloto de todo o terreno, 
que é também professo-
ra de geografia, foi sub-
metida no final do ano a 
uma cirurgia ao ombro 
estando, até abril de 2020, 
afastada das competições. 
Elisabete Jacinto conta 
voltar, de camião, ao Ma-
roc Desert Challenge e, até 
lá, continua a trabalhar e 
organizar as coisas para 
“voltar bem”. 
Apesar da falta de apoios, 
foi um ano vitorioso para 
a montijense. 

ensino da rede pública. A 
aquisição destes equipa-
mentos implicou um in-
vestimento da autarquia de 
cerca de 19 600 euros.

a custos controlados ou 
rendas acessíveis, dirigida 
às classes média e média/
baixa, indo assim ao en-
contro da Nova Geração 
de Políticas de Habitação. 
Preservar a memória da 
fábrica, que chegou a ser 
uma das maiores da Eu-
ropa na transformação de 
carnes é também intenção 
da autarquia liderada por 
Nuno Canta.

cidades como Nova Ior-
que, no conceituado Joyce 
Theater, em Israel, no Tea-
tro Suzanne Dellal, em Itá-
lia, Espanha, Alemanha.
Em 2012, vence o prémio 
de bailarino do ano em 
Portugal, atribuído pela 
imprensa, e em 2015, torna-
-se o primeiro bailarino da 
Companhia a fazer uma re-
sidência artística em África.

Aposta no Alojamento
Local premiada 

Palacete
vai ser 
restaurado 

Festa da Flor 
continua a 
encantar

Requalificação 
da Caldeira de 
Alhos Vedros 

Mutualista 
recorre ao PER

300 mil 
euros de 
investimento 
nas escolas

Frente 
ribeirinha
com novo rosto

ETAR de Canha 
por 1,2 milhões 

Investir
para educar

Centro de 
Saúde da Baixa 
da Banheira foi 
adjudicado

MONTIJO

dades propostas. Este ano, 
uma das novidades foi o 
concurso “Rota da Gerbe-
ra”, onde os concorrentes 
foram desafiados a elabo-
rar um bouquet de flores.

Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal foi 
consequência de um tra-
balho de proximidade e in-
teresse que se reflete num 
crescimento expressivo 
do alojamento local e num 
significativo aumento de 
dormidas. 
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PALMELA

Nuno Gil

800 mil euros
para requalificar Alvalade

Pinhal Novo ganha Unidade
de Saúde Familiar

Maestrina Ana Rita Candeias

O proprietário da Confei-
taria S. Julião, e pasteleiro 
de afeição, continua a so-
mar “vitórias” na arte de 
reinventar a identidade da 
região através dos doces 
que cria. Depois dos pas-
téis de moscatel, de laranja 
ou de ginja este ano Nuno 
Gil apresentou e, como 
sempre, não defraudou as 
expetativas com o mimi-
nho de maça riscadinha. 
Desde 1992 que Nuno de-
dica muitas horas do seu 
dia à descoberta da doçaria 
regional e nacional com o 
entusiasmo de poder con-
jugar sabores impensáveis 
e surpreender os clientes 
que o acompanham há 
duas décadas.

Foi adjudicada, em 2019, 
a empreitada de requalifi-
cação do Centro Histórico 
de Alvalade pelo valor de 
793.387,51 euros. A inter-
venção na Praça D. Manuel 
I, na Rua 31 de Maio de 
1834, na Rua Duque da Ter-
ceira, na Rua de S. Pedro, na 

Num ano em que a saú-
de andou “na berlinda” o 
Pinhal Novo foi-se conse-
guindo distanciar do ciclo 
negativo, e viu ser inau-
gurada uma nova Unidade 
de Saúde Familiar. A USF 
Pinhal Saúde veio dar res-
posta a 10.904 utentes da 
freguesia de Pinhal Novo, 
através de uma equipa 
coordenada pela médica 

Em representação do 
Coral Harmonia que conti-
nua a afirmar-se como um 
dos principais embaixado-
res da cultura musical do 
concelho. Além de todos 
os espetáculos inovadores 
e cativantes, que o grupo 
apresentou ao longo do 
ano, evidencia-se o tra-
balho da jovem maestrina 
Ana Rita Candeias na con-
dução do “Coros de Rock”. 
Um espetáculo que juntou 

Arrancou em junho a em-
preitada de dois anos da 
obra que resolverá quatro 
décadas de problemas am-
bientais. A regularização 
da ribeira da Salgueirinha 
– troço de Pinhal Novo- 
numa extensão de 5 qui-
lómetros, entre a zona de 
confluência da ribeira do 
Alecrim e a barragem da 
Brejoeira. A empreitada 
orça em 2 milhões de eu-
ros, comparticipados em 
85 por cento pelo Fundo 
Ambiental.

O município fechou o ano 
com mais duas escolas re-
qualificadas. A escola bási-
ca de Brejos do Assa, num 
investimento municipal de 
122 mil euros, e a escola bá-
sica António Matos Fortu-
na, que mereceu “o maior 
investimento de sempre” 
- 954 mil euros- apesar do 
apoio de 50% do FEDER, 
no âmbito do POR Lisboa 
2020. 

A Costa de Santo André, 
no concelho de Santia-
go do Cacém, recebeu a 
apresentação da parceria 
entre a Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo, a 
operadora turística Olimar 
Reisen e o chef Chakall, 
sendo que este último será 
o embaixador do Alente-
jo nos mercados alemão, 
austríaco e suíço. A escolha 
do chef Chakall por parte 
da Agência, para ser em-
baixador do Alentejo nos 
mercados da Europa Cen-
tral, deve-se ao facto de 
ser bastante conhecido na 
Alemanha, Áustria e Suí-
ça, e ter ascendência ale-
mã a par da nacionalidade 
argentina. Por esta razão 
passaram pelo concelho 
do litoral alentejano um 
conjunto de jornalistas e 
operadores turísticos ale-
mães que irão promover o 
Alentejo pelo Mundo. 

Indissociável de Palmela 
continua a ser a Festa das 
Vindimas.  Quase sexage-
nário, o certame brinda às 
gentes da terra, aos seus 
produtores, às suas raízes e 
à amizade da partilha e da 
cultura de um povo. Todos 
os anos são milhares, os 
visitantes atraídos pelo es-
pírito de partilha e conví-
vio que se vive na festa da 
vinha e do vinho. Em 2019 
foram cerca de 400 mil. 

Foi atribuído ao Largo da 
Aldeia de Santo André o 
nome do Padre Manuel 
Malvar. Perante dezenas 
de pessoas foi descerrada 
a placa que simboliza o 
reconhecimento da obra 
social e do trabalho hu-
manitário desenvolvido 
pelo pároco, durante mais 
de 30 anos nas Paróquias 
de Santa Maria e Santo 
André.
Manuel Malvar foi, entre 
outros cargos, fundador e 
dinamizador do Jornal “O 
Leme”, da Casa de Jovens 
“O Farol”, e Presidente do 
Centro Social Paroquial 
de Santa Maria. 

O Pastel Medieval, feito 
pela Doces Afetos, é o novo 
doce com a chancela “Pal-
mela Conquista”. O produto 
consolida a marca Palmela 
enquanto território de ex-
periências com sabor e com 
legado gastronómico. 

A 6.ª edição do Festival 
Alvalade Arise manteve 
a sua vertente solidária e 
angariou 300 euros que 
entregou Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvalade. O 
Festival decorreu no anti-
go Centro Social da Mimo-
sa, na freguesia de Alvala-
de, e juntou dezenas de fãs 
de heavy metal. 

Durante o último ano de-
ram entrada nos serviços 
da autarquia três pedidos 
de licenciamento por em-
presas de energia solar. 
As propostas são para a 
Aldeia Nova da Aroeira e 
para a Quinta da Seixa. Os 
investimentos rondam os 
39 milhões de euros e, no 
caso do grupo Smartener-
gy Invest, por exemplo, a 
futura central ocupará 52 
hectares produzindo ele-
tricidade suficiente para 
abastecer 32 mil famílias. 

Numa iniciativa inédita a 
população de Santiago do 
Cacém, dos mais novos aos 
mais velhos, criou decora-
ções de natal a partir de sa-
cos e garrafões de plástico. 
Com “O Natal nas nossas 
mãos”, foram construídas 
cinco mil rosetas, com 25 
mil sacos de plástico.

A empresa AIM CIALA 
inaugurou, em Vale de 
Água, o seu novo Centro 
de Inseminação Artificial 
com laboratório de pro-
cessamento de doses se-
minais de suíno.
O novo Centro acolhe 100 
porcos machos reprodu-
tores dando resposta às 
solicitações dos clientes, 
permitindo ganhos de efi-
ciência, de produtividade 
e de sanidade. 

Rua e no Largo 25 de Abril 
irá humanizar os espaços 
dando prioridade à circu-
lação de peões e reestru-
turando o estacionamento 
e circulação automóvel. A 
obra é comparticipada por 
fundos da União Europeia 
através do FEDER.

Ana Mafalda Cunha. Na sua 
equipa a especialista em 
medicina geral e familiar 
conta com seis médicos, 
seis enfermeiros, quatro 
assistentes técnicos e um 
assistente operacional. Esta 
resposta era pedida pela 
população e pelos autarcas 
da freguesia mais populosa 
do concelho de Palmela há 
mais de 20 anos.

em palco mais de 120 can-
tores e músicos, num inter-
câmbio entre o Coral Har-
monia e o El Cor de Rock 
d’Encamp, de Andorra. O 
Auditório Municipal Antó-
nio Chainho foi pequeno 
para acolher o público, que 
esgotou as duas sessões, 
reafirmando assim que a 
música continua a ser a 
arte de exprimir sentimen-
tos e despertar sensações 
por meio de sons.

Festa das 
vindimas ex-
libris regional

Padre Manuel 
Malvar dá 
nome a largo
da aldeia
de Santo André

Pastel Medieval 
reconhecido 

Arise doa 
300 euros aos 
bombeiros
de Alvalade 

Sol do Poceirão 
apetecível aos 
suíços

Natal 
sustentável

Centro de 
Inseminação 
em Vale 
de Água

Ribeira da 
Salgueirinha, já 
não falta tudo

Meio milhão 
para o parque 
escolar

Chakall 
conquista 
alentejanos 
pelo estômago

SANTIAGO



14  ⁄ ⁄  01fev2020

SEIXAL

Sargedas agarra 
Finisterra 
Arrábida Film 

Seleção das 
Profissões em 
estágio para o 
Mundial

Carnaval
de Sesimbra
atrai milhares   

Comunicade Educativa

Carlos Sargedas tem sido 
incansável e lutador pela 
continuidade do Finisterra 
Arrábida Film no conce-
lho. O certame, que já vai 
na 8.ª edição, tem leva-
do até à vila de Sesimbra 
vários realizadores, pro-
dutores e jornalistas cine-
matográficos de mais de 
40 países, que não se can-
sam de elogiar o projeto. 
O certame internacional, 
visto como sendo muito 
mais do que um concurso 
de bons filmes, contribui 
para a divulgação do turis-
mo náutico e de natureza, 
não esquecendo as várias 

Foi no Centro de Emprego 
e Formação Profissional, 
no Seixal, que a Seleção 
Portuguesa das Profissões 
cumpriu o segundo dos 

O tradicional desfile de es-
colas de samba e grupos 
de Axé continua a atrair, 
todos os anos, milhares de 
visitantes à vila piscatória 
de Sesimbra. No início de 
março, a frente ribeirinha, 
enche-se de milhares de 
turistas para assistirem à 

Um reconhecimento no 
plural, pela luta constante 
que os alunos da Secun-
dária Dr. José Afonso tra-
varam neste ano (e que 
ainda continua) pela co-
locação de mais funcio-
nários na escola. São 12 os 
funcionários que têm que 
dar resposta a um univer-
so de 1300 alunos. A falta 
de pessoal deixou muitos 

A nova Unidade de Saúde 
local, orçada em 2,3 mi-
lhões de euros, vai subs-
tituir a atual Unidade de 
Cuidados de Saúde Perso-
nalizados, que funciona na 
Misericórdia local. A obra 
pertence ao Governo mas 
a Câmara doa o terreno e 
financia com 815 mil euros.

O projeto do novo Palácio 
da Justiça foi aprovado 
pelo município e cria con-
dições para que possa ser 
lançado o concurso para 
a obra pelo IGFEJ. Orça-
do em mais de 1 milhão de 
euros, o novo tribunal vai 
ser construído em terreno 
doado pelo município. 

A freguesia de Fernão Fer-
ro viu concretizada uma 
aspiração antiga com a 
inauguração, no seu terri-
tório, da Secção Destaca-
da dos Bombeiros Mistos 
do Concelho do Seixal.
O quartel, paredes meias 
com a estrada nacional 
378 e o nó de acesso à A33 
(local onde, de resto, se 
aguarda a construção do 
tão aclamado Hospital do 
Seixal), tem uma área co-
berta para veículos e ou-
tra para comando e admi-
nistração.
Um investimento de mais 
de 400 mil euros, reparti-
dos entre a autarquia do 
Seixal e o Programa Ope-
racional de Sustentabili-
dade e Eficiência do Uso 
de Recursos.
Além deste investimento 
já está previsto um ou-
tro, semelhante para a 
os bombeiros Mistos da 
Amora. 

Teve início a construção do 
Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia, 
em Pinhal do Cabedal, num 
investimento estimado em 
470 mil euros. Com uma 
área de 500 metros qua-
drados e 30 espaços indivi-
dualizados, contribuiu para 
o bem-estar animal.

A multinacional Hovione 
foi a 1ª grande empresa 
a anunciar o seu interes-
se em ocupar os antigos 
terrenos industriais da Si-
derurgia Nacional. A em-
presa, ligada à química-
-farmacêutica, estima um 
investimento de 240 mi-
lhões de euros e a criação 
de centenas de postos de 
trabalho qualificado. O ter-
reno de 44 hectares onde 
vai ser implementada esta 
unidade de produção, já foi 

Com vista a construir 20 
novas casas sociais, o mu-
nicípio aprovou o concur-
so público para a demoli-
ção e reabilitação do Bloco 
da Mata. O investimento, 
superior a 1 milhão de eu-
ros, contempla a reabilita-
ção de espaços de usufruto 
público e os acessos. 

O Festival Seixal Jazz é já 
um evento Incontornável 
na agenda cultural do 
concelho. A celebrar 20 
anos de espetáculos o 
certame dividiu-se entre 
o Auditório Municipal 
do Fórum Cultural e o 
Armazém 56, na antiga 
fábrica corticeira Mundet. 
As atuações, de gabarito 
internacional, continuam a 
levar o ritmo e a sonoridade 
do Jazz desde os palcos do 
Seixal até aos ouvidos do 
Mundo. 

Cerca de 575 mil euros vão 
ser empregues pela Câmara 
na 1.ª fase de recuperação 
do aqueduto de abasteci-
mento à Casa da Água, no 
Cabo Espichel. Tem como 
meta restabelecer a linha 
de água, desde a nascente 
até à Casa da Água, num to-
tal de 1,2 quilómetros.

O parque municipal do 
Serrado, na Amora, foi o 
local escolhido para a rea-
lização da primeira festa do 
Bem-Estar Animal. O obje-
tivo; sensibilizar a popu-

Cerca de 600 pessoas, 
alunos, professores e pais, 
manifestaram-se pela 
conclusão das obras na 
escola secundária João de 
Barros que começaram há 
dez anos. 
Além do impasse, que 
obriga os alunos a ter 
aulas em contentores, 
há também a questão da 
presença de amianto nos 
edifícios e para a falta de 
funcionários.
Recorde-se que o último 
concurso para a constru-
ção da escola, no valor de 
7,5 milhões de euros, ficou 
vazio. 

filmagens que outros rea-
lizadores aproveitam para 
fazer para os seus filmes 
em Sesimbra, nomeada-
mente na Arrábida e no 
Cabo Espichel. 

dois estágios de prepara-
ção para o Campeonato 
Mundial das Profissões, o 
WorldSkills Kazan 2019. 
A semana de estágio con-
tou com a participação de 
concorrentes e jurados in-
ternacionais e serviu para 
preparar os 14 jovens e os 
14 jurados que nos repre-
sentam, em 12 profissões. 

criatividade dos grupos que 
trabalham afincadamente 
nos preparativos com lar-
gos meses de antecedência.
Em várias coletividades são 
representadas as tradicio-
nais e típicas cegadas que 
culminam no cineteatro 
João Mota. Pelas várias fre-
guesias as crianças das es-
colas mostram as suas cria-
tividades nas ruas, com os 
professores, nos habituais 
desfiles carnavalescos. 

estudantes sem aulas, obri-
gou estudantes do ensino 
profissional a repor aulas 
em período de pausa le-
tiva e privou alunos, com 
necessidades educativas 
especiais, de ter acompa-
nhamento permanente. “O 
investimento nas escolas 
não deve ser feito de esmo-
las”, dizem os alunos e os 
pais. E não pode.

Centro
de Recolha 
Animal avança

Hovione estreia-se
na Siderurgia Nacional

Habitação 
social no Bloco 
da Mata

20 anos
a promover 
cultura 
jazzística

Aqueduto da 
Casa da Água 
recuperado

Festa para animais
sensibiliza donos

Secundária 
João de Barros 
origina protesto

Município 
financia nova 
Unidade
de Saúde

Novo Palácio 
da Justiça 
avança

Bombeiros
em Fernão 
Ferro

SESIMBRA

comprado, mas as obras 
ainda não se refletem aos 
olhos da população. 

lação para temas sobre as 
responsabilidades sociais e 
legais no bem-estar e saúde 
animal, os comportamen-
tos a adotar e o papel dos 
animais de companhia. 
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SETÚBAL

Mário Narciso

Sines e os cabos 
do mundo

Secil apoia clubes e associações 

Os 550 anos de Vasco da Gama

O treinador setubalense 
Mário Narciso levou aos 
ombros o sonho de toda 
uma nação até ao Para-
guai, onde a seleção de 
Futebol de Praia concreti-
zou a conquista doo Mun-
dial de Futebol de Praia. 
Portugal conquistou o 
terceiro título mundial de 
Futebol de Praia, depois 
de vencer a Itália por 6-4, 
em Assunção, repetindo 
os êxitos de 2001 e 2005, 
já pela mão do seleciona-
dor sadino.
O técnico também já se 
tinha sagrado campeão 
nacional de futebol de 
praia com o Vitória, clube 
que venceu, igualmente, a 
divisão de elite em 2010. 

A baía de Sines vai ser uma 
das amarrações de um 
cabo submarino de fibra 
ótica, com 10 mil quilóme-
tros de extensão, que ligará 
Portugal ao Brasil. O inves-

A empresa cimenteira Se-
cil, instalada há vários 
anos no Outão, continua 
a promover um programa 
de apoio à comunidade, 
através do qual contribui 
para a dinamização do tra-
balho de uma centena de 
associações e coletivida-
des. Este apoio financeiro 
perdura há 16 anos e ape-
sar das dificuldades com 

O “Almirante-Mor dos 
Mares da Índia” nasceu em 
Sines em 1469. Para assi-
nalar os 550 anos de Vasco 
da Gama, o município pre-
parou um ano de come-
morações que incluíram a 
estreia de um documentá-
rio. O documentário “Sines 
e o Mar”, que nos leva por 
uma viagem no tempo so-
bre a história do navega-

A Junta de Freguesia de 
S. Sebastião, com vista a 
melhorar as condições de 
trabalho dos funcioná-
rios e para melhor servir 
a população, inaugurou o 
polo operacional de Monte 
Belo. O pavilhão acolhe to-
dos os serviços operacio-
nais e tem auditório para 
200 pessoas. 

O município inaugurou 
em novembro as obras de 
requalificação dos bairros 
dos Pescadores e Grito do 
Povo. Foram empregues 
mais de 2 milhões de euros, 
com apoio a 50 por cento 
do PEDU, no âmbito do 
Portugal 2020. Inclui zonas 
de lazer e espaços verdes. 

O anúncio não surpreen-
deu, talvez pelo facto de 
a Central elétrica de Si-
nes estar nos lugares de 
topo da lista de centrais e 
refinarias que mais CO2 
emitem para a atmosfera. 
O governo decidiu, está 
decidido, e em 2019 foi 
dada a garantia de que a 
central de São Torpes vai 
fechar em 2023. Em cima 
da mesa estão razões am-
bientais, mas a EDP estará, 
também, a pesar outras ra-
zões, como a económica, e 
é bem possível uma “ante-
cipação da antecipação”, 
para o ano de 2021. 

Apesar da ausência do na-
vio Sagres, a Semana do 
Mar, continua a reforçar a 
relação dos setubalenses 
com o rio Sado. Palestras, 
visitas a navios, passeios 
em embarcações tradi-
cionais, batismos de mar, 
provas desportivas e street 
food & music constam no 
programa. 

Tem carimbo sineense a 
primeira operação de ex-
portação de carne de por-
co nacional para a China. 
Dez contentores com 270 
toneladas de carne, no va-
lor de um milhão de euros. 
É expectável uma movi-
mentação de 200 milhões 
de euros para o sector da 
suinicultura.

O Centro Hospitalar de Se-
túbal anunciou para 2019 
a implementação de uma 
unidade de hospitaliza-
ção domiciliária, em que 
os cuidados de saúde são 
prestados na residência 
do doente. Uma prática 
recente em Portugal que 
tem demonstrado várias 
vantagens.

No âmbito de programas 
diferentes, resultado da 
aprovação de duas candi-
daturas da autarquia, as 
crianças que frequentam 
o 1.º ciclo e que estejam 
sujeitas a situação de ca-
rência económica passa-
ram a receber um lanche 
reforçado gratuito e fruta 
e hortícolas. As famílias 
agradecem.

Uma obra encarada como 
‘projeto âncora’ que valori-
za Setúbal, segundo a pre-
sidente do município Do-
res Meira, que promoveu 
visita ao espaço, em con-
junto com os investidores 
espanhóis. Graças a esta 
foi possível atrair outros 
investidores para Setúbal.  

A escola secundária poeta 
Al Berto recebeu o segun-
do laboratório de aprendi-
zagem inserido no projeto 
Aprender Fora de Portas – 
Planos e Projetos Inovado-
res de Combate ao Insuces-
so Escolar. O equipamento 
complementa o já instala-
do na sede do agrupamen-
to de escolas de Sines e 
dispõe de equipamento 
tecnológico e digital e mo-
biliário escolar adequados 
a uma sala multifuncional. 

A Comissão Diretiva do pro-
grama operacional Alentejo 
2020 aprovou duas candi-
daturas com incidência na 
ZIL 2 - Zona de Indústria 
Logística. São cerca de 7,5 
milhões de euros de inves-
timento para qualificar e 
expandir a zona de acolhi-
mento de empresas de res-
ponsabilidade municipal.

Desde 2013 que Mário 
Narciso lidera a Seleção 
Nacional de Futebol de 
Praia.   

timento vale 170 milhões e 
permite a chegada de um 
novo cluster empresarial. 
Este novo cabo submari-
no de comunicações, que 
também se irá designar 
‘Ellalink’, vai ligar a Amé-
rica do Sul à Europa, numa 
extensão de cerca de 10 mil 
quilómetros.

que se depara a empresa, 
a Secil não descura a sua 
relação com a comunidade.
Estes apoios financeiros 
regulares da Secil têm per-
mitido às coletividades e 
clubes do concelho de Se-
túbal a realização de vários 
melhoramentos e requalifi-
cações nas suas instalações 
e em prol de atividades de 
formação.          

dor e a Rota do Cabo, foi 
gravado em Sines, Lisboa, 
Índia, Goa, Moçambique 
e na zona do Cabo da Boa 
Esperança.
O ambiente da época é re-
tratado graças à caracte-
rização dos personagens, 
mas também pelos adere-
ços, como a caravela Vera 
Cruz e cartas marítimas da 
época.

Navio Sagres 
ausente da 
Semana do Mar 

Exportação
de carne
para a China

S. Bernardo cria 
internamento 
residencial

Alunos
do 1.º ciclo
com reforço
na alimentação

Complexo 
desportivo 
Supera avança

Laboratório de 
aprendizagem 
em dose dupla

ZIL 2 ganha 
investimento 
de 7,5 milhões

Polo acolhe 
serviços 
em S. Sebastião

Setúbal 
inaugura obras 
de milhões

“Morte” 
anunciada da 
Central elétrica 
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