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Região 
vai ter 
mais 3.300 
camas nos 
próximos 
três anos

pág. 2

Utentes 
receiam colapso
da travessia do Tejo
O diagnóstico de quem atravessa entre a Margem Sul
e Lisboa é de ameaças de colapso dos serviços em cinco 
anos. Pede-se, de novo, a ponte Chelas-Barreiro. 
A Fertagus diz que vai investir pág. 3

Em dois anos a procura por esta 
resposta do Serviço Nacional de 
Saúde cresceu, em quase 50 mil 
contactos, e evitou o recurso às 
urgências em mais de 135 mil 
situações

As vendas de vinhos certificados 
produzidos na região o ano pas-
sado subiram 5%, o equivalente 
a mais de 56 milhões de euros. 
40% da produção foi para o mer-
cado da exportação
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ABERTURA

Novas unidades hoteleiras vão criar
mais de 3 mil camas na região

TURISMO DE PORTUGAL DEU LUZ VERDE A 22 NOVOS EMPREENDIMENTOS NO DISTRITO

PLANO ESTRATÉGICO GANHA FORTE INVESTIMENTO MARRIOTT INVESTE MAIS DE 28 MILHÕES NO VILLAS 

O investimento privado 
projetado para os próxi-
mos anos, entre o cha-
mado Polo da Arrábida, 
da Entidade Regional de 
Turismo de Lisboa, e o Li-
toral Alentejo, da entida-
de Regional de Turismo 
do Alentejo, vai permitir a 
criação de cerca de 3.300 
novas camas. 

Os casos mais notórios 
desta fase emergente do 
turismo na região passam 
por Alcácer do Sal (1878), 
Grândola (671) e Sines 

(240), concelhos do Alen-
tejo Litoral do distrito, e 
Sesimbra (304), na Penín-
sula de Setúbal. Para além, 
de Montijo (82), Setúbal 
(60) e Santiago do Cacém 
(53) que, em menor escala, 
têm igualmente unidades 
hoteleiras já aprovadas, 
e aumento de número de 
camas. 

No total estão aprova-
dos 22 empreendimentos 
na região, previstos para 
os próximos três anos, 
dando corpo a um assina-

lável crescimento da ofer-
ta, balizada pelos destinos 
natureza, património, sol e 
mar. 

“Este desenvolvimento 
está devidamente enqua-
drado no Plano Estraté-
gico da Região de Lisboa, 
onde se inclui a península 
de Setúbal, e reforça a ca-
pacidade que essa zona da 
região têm hoje para atrair 
estes investimentos”, ex-
plica ao Semmais Vítor 
Costa, presidente da ER-
T-RL - Entidade Regional 

de Turismo da Região de 
Lisboa.

A opinião é partilhada 
por Ceia da Silva, presi-
dente da ERTA - Entidade 
Regional de Turismo do 
Alentejo, zona que, segun-
do sublinhou ao Semmais, 
“tem apresentado eleva-
dos índices de crescimen-
to de um setor que colocou 
todo o Alentejo na moda”.

Para Vítor Costa, estes 
projetos em curso, todos 
aprovados pela Turismo 
de Portugal, significa, por 

outro lado, “o reforço de 
um caminho iniciado pela 
Turismo de Lisboa em 
parceria com entidades 
públicas e privadas, in-
cluindo as autarquias”. “O 
que queremos aqui é di-
versidade da oferta turísti-
ca, de acordo com a visão 
de um destino turístico in-
tegrado, na qual cada um 
dos polos assegura uma 
experiência personaliza-
da a residentes, visitantes 
e turistas”, acentua o líder 
da Turismo de Lisboa.

dade, influencia a oferta alargando-a para 
o ano inteiro, combatendo a sazonalidade 
com mercados de luxo”, afirma o edil.

Vítor Proença dá como exemplo, a che-
gada e turistas dos países nórdicos, que 
“procuram conforto, boa gastronomia, es-
paços de repouso agradáveis, que fiquem 
situados perto de campos de golf, locais 
que permitam caminhadas, e atividades 
de vária ordem”. E finaliza: “Não olham a 
custos, querem apenas desfrutar de dias 
soalheiros e temperaturas agradáveis em 
pleno inverno”.

sharing e a maioria das frações eram da 
Caixa Geral de Depósitos. A procura por 
um promotor decorre desde o tempo do 
Augusto Pólvora. Mas em 2017, finalmente, 
começaram as obras. Agora, temos o edifí-
cio reabilitado e uma grande alavancagem 
na oferta face à procura. O alojamento 
convencional turístico estava estagnado, 
com este hotel que tem 207 quatros, temos 
no concelho a maior unidade hoteleira”, 
disse ao Semmais o presidente da Câmara 
de Sesimbra, Francisco Jesus. 

Localizada perto da praia, a unidade é 
composta por um conjunto de ofertas di-
versificadas que se preveem fruíveis até 
ao final deste ano. “Para já vamos abrir 
os quatros, receção, restaurante, piscina e 
zona envolvente e garagem. Numa segun-
da fase, a funcionar até final de 2020, inau-
guramos o SPA e toda a zona de conferên-
cias e reuniões, que terá capacidade para 
mais de 850 pessoas”, explicou ao nosso 
jornal Hugo Pinto, promotor do projeto. 

A contar com este hotel, Sesimbra tem 
atualmente 1100 camas turísticas e 3000 
de alojamento local. Contudo, ao Semmais, 
o ediladiantou que, dentro  de cinco anos, 
as perspetivas são triplicar a oferta. “Estão 
a decorrer as obras do LS Sesimbra Bou-
tique Hotel, que terá 30 quartos, o grupo 
Turim está a investir em 37 apartamen-
tos turísticos em frente à praia do ouro, 
na zona nascente vai surgir uma unidade 
com a mesma tipologia, e está em marcha 
a reconversão de um antigo palacete numa 
hospedagem. Depois temos no eixo Cabo 
Espichel - Lagoa de Albufeira vários pro-
cessos em fase de licenciamento, alguns 
com dimensão que comungam as modali-
dades apartamentos turísticos e moradias 
ou pequeno hotel. Só estes projetos corres-
pondem a quase mil camas”, atestou. 

A requalificação do “Hotel Vale do Gaio” e 
do “Complexo Hoteleiro da Barrosinha”, a 
construção dos hotéis “Palácio do Sal”, e 
“Ordem de Santiago”, a par do desenvol-
vimento do resort “ADT2”, na Comporta, 
compõem a nova “armada” turística de 
Alcácer do Sal, quadruplicando a sua ca-
pacidade de oferta, com a criação, em três 
anos, de 1876 novas camas.

Este incremento de camas em Alcácer, 
autorizadas pela Turismo de Portugal, não 
surpreendem o presidente do município 
alcacerense, Vítor Proença, que aponta 
como uma das razões “os incentivos fis-
cais” ofertados a quem quer investir no 
concelho, “e uma grande celeridade” no 
despacho dos processos. “Não há aqui va-
rinha mágica, há um trabalho iniciado des-
de que assumimos o município e que está 
a dar frutos”, afirma o autarca.

Depois a localização privilegiada, com 
o melhor dos três mundos. “Proximidade 
de Lisboa, a paz do Alentejo, com paisa-
gens únicas, da Comporta ao Torrão, e as 
belas praias de que dispomos, propician-
do turismo para todos os fins, natureza, 
património e sol e mar. Por isso, somos 
um destino diferenciado e multifacetado”, 
acentua Vítor Proença.

Para além disso, sustenta o presidente 
do município, “Alcácer tem produtos endó-
genos únicos no país, como é o caso do pi-
nhão, dos vinhos frequentemente premia-
dos, do arroz, do azeite, do mel e da doçaria 
conventual, sem esquecer as pinhoadas e o 
camarão do rio, que são a imagem de mar-
ca de Alcácer”, bem como uma identidade 
muito própria e uma história com mais de 
800 anos”.

As apostas no turismo estão, também, 
a resultar numa quebra da sazonalidade. 
“Sabemos que qualidade atrai mais quali-

Encerrado há mais de 15 anos, o edifício 
do antigo Villas de Sesimbra prepara-se 
para abrir portas com a chancela do Mar-
riott, sob a marca Four Points by Sheraton. 
Vocacionado para os segmentos família e 
empresas, a abertura da unidade de quatro 
estrelas superior, com soft opening agen-
dado para março, vai aumentar a oferta do 
número de camas, mas também reabilitar 
um edifício com “forte ligação identitária e 
histórica à vila”. 

“O processo não foi fácil, porque alguns 
apartamentos estavam em regime de time 

Projetos de excelência dão
trunfos ao projeto turístico
de Alcácer do Sal

Primeiro Four Points 
by Sheraton abre em março
em Sesimbra

O turismo em Alcácer vai de vento em popa, com a 
chegada próxima de quatro unidades hoteleiras de 
excelência. O presidente, Vítor Proença, garante que 
nada disto é “obra do acaso”.

O primeiro Four Points by Sheraton do país vai abrir 
em Sesimbra. O quatro estrelas superior oferece 207 
quartos e 100 postos de trabalho, mas este é apenas um 
dos muitos projetos da nova dinâmica no concelho.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR
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Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
iniciou a 1.ª fase de candidaturas ao con-
curso especial para Estudantes Inter-
nacionais. O concurso abrange os estu-
dantes que não têm nacionalidade por-

tuguesa, nem são oriundos de um Esta-
do membro da União Europeia. Distri-
buídos pelas suas cinco escolas supe-
riores, o IPS acolhe atualmente cerca de 
500 estudantes estrangeiros

Presente na edição deste ano da Nauti-
campo, que termina amanhã, o municí-
pio do Seixal aproveita o certame para 
promover as potencialidades náuticas e 
turísticas do concelho, com destaque para 

a Estação Náutica Baía do Seixal e para 
o projeto Rota Barcos do Tejo. A Nauti-
campo 2020 é o maior evento nacional 
dedicado às atividades náuticas, lazer, 
desporto e aventura. 

Estudantes internacionais candidatos ao IPS Seixal promove-se na Nauticampo 2020

Utentes da margem Sul dizem que travessia 
do Tejo pode colapsar em breve
Os utentes dizem que dentro de cinco anos as redes de transportes entre Lisboa e a margem Sul atingirão o ponto 
de rutura. Defende a terceira via, entre Barreiro e Chelas, como fundamental, assim como o reforço do transporte 
fluvial. Fertagus diz-se disposta a investir. 

COMISSÕES RECLAMAM VÁRIOS INVESTIMENTOS NA REDE DE TRANSPORTES 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A circulação entre Lisboa e as 
localidades da margem Sul do 
Tejo pode estar a atingir o ponto 
de rutura a curto/médio prazo. 
As associações de utentes dos 
transportes dizem que sem um 
forte investimento na constru-
ção de uma ponte rodo/ferro-
viária e nos meios marítimos, 
todo o sistema pode colapsar 
num período de cinco anos.

“Neste momento a Ponte 25 
de Abril terá atingido os 98 ou 
99 por cento da capacidade para 
receber os comboios da Ferta-
gus. Há condicionantes que só 
já podem ser resolvidas com a 
construção da terceira ponte, 
entre o Barreiro e Chelas e com 
capacidade para quatro linhas 
ferroviárias. Na 25 de Abril, por 
questões de segurança, não é 
aconselhável que o atravessa-
mento seja feito por mais do que 
um comboio de cada vez e que 
se aumente a velocidade. Todos 
esses problemas impedem que 
a circulação entre as duas mar-
gens se processe com fluidez”, 
disse ao Semmais António Frei-
tas, da Comissão de Utentes de 
Transportes do Seixal.

Marco Sargento, da Comis-
são de Utentes de Transpor-
tes da Margem Sul, partilha da 
mesma opinião e salienta que 
o atravessamento ferroviário 
da 25 de Abril se agravou desde 
que, no ano passado, surgiram 
passes sociais de menor cus-
to mas possibilitando maiores 
deslocações. “Não houve um 
aumento da oferta dos com-
boios da Fertagus, que assim 
passaram a circular muito mais 
cheios. Neste momento há mui-
tas pessoas que, para consegui-
rem lugar no comboio, fazem 
primeiro uma viagem no sen-
tido contrário ao que desejam. 
Andam para trás para poderem 
depois ter lugar no trajeto que 
desejam. E também não é por 
se retirarem bancos das carrua-
gens, aumentando o número de 
lugares de passageiros em pé, 
que se vai resolver o problema”, 
disse ao nosso jornal.

Já António Freitas considera 
que o transporte ferroviário só 
evitará o colapso imediato caso 
haja investimento que possibili-

te a aquisição de mais compo-
sições - “mas que mesmo assim 
ficará sempre refém da falta de 
capacidade da Ponte 25 de Abril 
para suportar mais tráfego” - ou, 
em alternativa, que as viagens 
passem a ser feitas com com-
boios de 12 carruagens em vez 
das oito que atualmente são uti-
lizadas. “Mas para que isso fosse 
viável, seria necessário que to-
das as estações tivessem capa-
cidade para acolher comboios 
de maior dimensão. Essas obras, 
a serem realizadas, custam di-
nheiro”, acrescentou.

Reclamam mais composições e 
reforço na capacidade da ponte 

No concelho do Seixal, diz 
ainda António Freitas, o trans-
porte ferroviário é fundamental, 
como o atestam as estações de 
Corroios, Foros da Amora e Fo-
gueteiro, as quais assistem uma 
população de muitas dezenas de 
milhares utentes e que servem, 
também, de ligação aos auto-
carros que transportam pessoas 

para outras áreas onde não exis-
te ferrovia. 

Também as gares de Cam-
polide e Sete Rios, ambas em 
Lisboa, não estarão preparadas 
para comboios com 12 carrua-
gens, refere Marco Sargento, 
salientando que desde a entra-
da em vigor dos novos passes 
sociais houve “30 a 40 por cen-
to de pessoas que deixaram de 
utilizar o transporte individual 
entre as duas margens do rio, 
sendo expectável que tenham 
passado a utilizar o comboio”.

O grupo de comunicação 
da transportadora ferroviária 
esclareceu, entretanto, que as-
sim que foi introduzido o passe 
único, a empresa reforçou a sua 
oferta em dez por cento, com o 
aumento de comboios duplos 
de oito carruagens e através do 
aumento do número de ligações 
entre Lisboa e Setúbal.

 “Estamos permanentemen-
te a otimizar os horários para 
dar resposta às necessidades 
dos nossos clientes. Em feve-
reiro lançamos mais um horá-

rio novo, iniciando o período 
de ponta da tarde mais cedo, 
às 16h, com comboios de dez 
em dez minutos para Coina. As 
alterações efetuadas até à data 
implicam um crescimento de 14 
por cento de quilómetros por 
dia”, referiu a empresa.

A Fertagus diz ainda que 
transporta 98.000 passageiros 
por dia, distribuídos por 149 
comboios, dos quais 59 são em 
composições duplas (oito car-
ruagens).

Grupo disponível para novas 
aquisições. Decisão é do Estado

Os responsáveis pelas duas 
comissões de utentes contacta-
dos pelo Semmais desconhecem 
qual a taxa de inoperacionali-
dade das composições da Fer-
tagus. António Freitas salienta, 
no entanto, que o material cir-
culante é o mesmo de há cerca 
de 20 anos, quando o serviço 
começou a ser efetuado. “De 
início estava prevista a ligação 
entre Lisboa e o Fogueteiro. De-

pois expandiu-se o trajeto até 
Coina e, mais tarde, até Setúbal. 
Aumentou o número de passa-
geiros, mas não aumentaram em 
proporção o número de com-
boios em circulação”.

Em resposta ao Semmais, 
o gabinete de comunicação da 
Fertagus afirmou que a empre-
sa tem, atualmente, 18 unidades 
quadruplas elétricas. “Destas, 17 
saem diariamente para efetua-
rem serviço comercial e uma 
fica a ser intervencionada, a fa-
zer grandes reparações”.

Já em relação à eventual 
aquisição de novos equipamen-
tos, diz a empresa que “o Grupo 
Barraqueiro tem demonstrado 
disponibilidade para aquisição 
de mais comboios, mas essa 
decisão cabe ao Estado conce-
dente. “Uma decisão de compra 
de mais comboios só terá efei-
tos efetivos passados três anos, 
sendo que o material tem de ser 
construído com as característi-
cas adequadas à operação ferro-
viária em Portugal”.

O deputado Nuno Carvalho, 
eleito pelo distrito de Setúbal, 
afirmou recentemente, num ar-
tigo de opinião, que a situação 
financeira das operadoras dos 
transportes fluviais (aqueles 
que no entender das comissões 
de utentes mais facilmente po-
deriam satisfazer as necessida-
des das populações que se des-
locam entre as duas margens do 
Tejo) não lhes permite reforçar 
as frotas e nem sequer fazer face 
aos problemas decorrentes da 
supressão de carreiras em vir-
tude de avarias. Só em 2018, de 
acordo com aquele político, te-
rão sido detetadas mais de 650 
anomalias nos barcos.

Relativamente ao transporte 
fluvial, o responsável pela Co-
missão de Utentes do Seixal diz 
que as perspetivas não são as 
mais favoráveis.

A travessia através do Bar-
reiro estará a atingir o ponto de 
saturação, sendo que o mesmo 
se passa no Seixal e no Montijo, 
enquanto que em Cacilhas, os 
barcos utilizados (vulgarmente 
designados pelos passageiros 
como “pirogas”) têm mais de 40 
anos de vida.

Relativamente ao transporte fluvial, o responsável pela Comissão de Utentes do Seixal diz que as perspetivas também não são as mais favoráveis 
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Cuidadores e enfermeiros em casa
suavizam doenças e amenizam solidão
A debilidade do SNS, que ainda não garante 
médico (quanto mais enfermeiro) de família 
a todos os utentes, e a pouca informação 
sobre o reconhecimento dos cuidadores, 
não são entraves para quem se dedica a 
cuidar de outros. Enfermeiros ao domicílio 
e Cuidadores Informais são a alternativa 
para quem não encontra resposta dentro do 
sistema.

A SAÚDE AO DOMICÍLIO POR PROFISSIONAIS E CUIDADORES 

TEXTO ELOÍSA SILVA IMAGEM DR

Joana, Lurdes, Sara e “Mariana” 
são nomes comuns de mulheres 
peculiares e altruístas. Todas elas 
são cuidadoras de terceiros. A pri-
meira é Enfermeira, de profissão, 
as restantes tentam sê-lo por im-
perativo, perante a inevitabilida-
de de terem de assumir o “cargo” 
de Cuidadoras Informais de mães 
e filhos.

Joana Gomes, formada em 
saúde materna e obstétrica, é 
enfermeira ao domicílio desde 
2014. O projeto “de paixão” que já 
chega a Setúbal, Palmela, Azeitão, 
Quinta do Conde e Pinhal Novo. 
“Sempre quis ser enfermeira, e 
sinto que o nosso trabalho deve 
ir muito além do que se faz den-
tro das unidades de saúde”, diz a 
profissional, que presta serviço 
no Centro Hospitalar de Setúbal 
e no Hospital da Luz, em Lisboa.

“A autonomia técnica e os co-
nhecimentos científicos dos en-
fermeiros têm vindo a aumentar 
gradualmente, sendo natural a 
prestação de cuidados gerais ou 
especializados, evidencia Ema-
nuel Boieiro, do Sindicato dos 
Enfermeiros. “Onde o SNS não 
dá resposta, os enfermeiros estão 
presentes e a população reconhe-
ce isso”. É o caso das utentes da 
enfermeira Joana Gomes.

Quem requer os seus serviços 
fá-lo através do e-mail enfermei-
rasdom@hotmail.com e da pági-
na de Facebook “Enfermagem ao 
Domicílio Setúbal”. No entanto, 
há casos de doentes que “vão do 
hospital com referência e requi-
sitam logo a minha ajuda”, confi-
dencia ao Semmais.

Isabel Carmona é um des-
ses exemplos. Há dois anos que 
recorre aos serviços de Joana, 
apesar de não o fazer com a fre-
quência que desejava, “pelo ho-
rário dela e porque o dinheiro 
também não dá para tudo”. Mas, 
para Isabel, tão importante como 
curar o corpo é curar a alma, e 
um enfermeiro ao domicílio “faz 
isso”. “Falta muita gente a fazer o 
trabalho dela. Ela vinha fazer-me 
os pensos, mas fazia muito mais. 
Ajudava-me a lidar com a solidão, 
ouvia-me. Eu sei que posso con-
tar com ela”, elogiou.

Admitindo que “falta apoio do 
Estado”, particularmente a pes-
soas que não se podem socorrer, 
física e financeiramente do SNS, 

até conseguirmos aumentar 
os nossos rendimentos men-
sais”, justifica ao Semmais.

Quanto tomou a decisão 
de se demitir nem olhou para 
trás. “Elas precisam de mim 
mais presente nas suas vidas, 
para que a qualidade de vida 
delas seja melhor e para que 
possam recuperar o que pu-
der ser recuperado”. Uma de-
cisão de coração, “sem saber 
a que apoios teria direito”. No 
último ano tem conseguido 
ter acesso “a mais e melhor 
informação”, mas nada em 
concreto. 

“Sinto que até as próprias 
assistentes sociais e as fun-
cionárias da Segurança Social 
ainda não dispõem de infor-
mação para nos poder expli-
car”. Com a regulamentação 
do estatuto dos cuidadores 
informais, Mariana “quer 
acreditar” que quem se vê na 
obrigação de pôr a sua vida 
em “stand by”, para cuidar de 
quem mais ama, seja valoriza-
do e apoiado.

“Mariana” é cuidadora da filha 
e da mãe, “que não me criou 
nem educou, mas que pela au-
sência dos pais (falecidos), em 
sua homenagem, e também 
por sempre me ter sentido es-
tranhamente, mãe desta”, a fez 
tomar esta decisão assim que 
se tornou “psicologicamente 
forte para poder fazê-lo sem 
ressentimentos”.

Aos 36 anos, esta jovem 
mãe, que se diz “abandona-
da” pelo SNS, “pela falta de 
apoio ao cuidador”, teve que 
demitir-se do seu trabalho, 
para cuidar da filha e da mãe. 
A progenitora padece de Es-
quizofrenia e Alzheimer e a 
filha, com apenas 13 anos, já 
foi diagnosticada com Esqui-
zofrenia e atraso de desen-
volvimento.  A receber, neste 
momento, o subsídio para 
assistência a 3º pessoa, pela 
filha, e um complemento por 
dependência por parte da 
mãe, Mariana conta com “aju-
da alimentar desde o mês de 
janeiro, e pontual monetária, 

Uma década
de dedicação permanente

Joana Gomes, que “não se vê a 
fazer apenas domicílios”, conti-
nua a gerir horários para poder ir 
a casa de quem requisite os seus 
serviços, como cuidados de higie-
ne, pós operatório, administração 
de injetáveis (a vacina da gripe 
também), cuidados a recém-nas-
cidos e à puérpera, entre outros.

Enfermeiros na primeira linha
de formação dos cuidadores

Emanuel Boieiro acredita que 
“os enfermeiros são, também, es-
senciais nos processos de apoio e 
formação dos cuidadores infor-
mais”, que viram o seu estatuto 
criado no ano passado, sem que 
a informação sobre o mesmo seja 
do conhecimento geral. Sabe-se, 
para já, e segundo informação 
apurada pelo Semmais junto do 
Instituto de Segurança Social 
(ISS), que estará prestes a arran-
car um projeto piloto.

“Entre as várias regulamenta-
ções previstas na lei, foi já publica-
da uma Portaria que regulamenta 
o processo de reconhecimento 
dos cuidadores informais. Serão 
em breve publicados os diplomas 
que vão definir os 30 territórios 
onde os projetos-piloto experi-
mentais vão funcionar, bem como 
as medidas de apoio a testar”.

O processo de reconheci-
mento começará aquando da 
publicação dos projetos-piloto 
para quem residir nos territórios 
selecionados, e “a partir de 1 de 
julho” é alargado a todo o país”. 
Já a determinação dos territórios 
abrangidos pelos projetos-piloto 
só será conhecida com a publica-
ção da respetiva portaria em Diá-
rio da República.  

 AMOR é sinónimo de sacrifício

Lurdes Pólvora, Sara Faria e 
“Mariana” (nome fictício), não sa-
bem se Fernão Ferro, Palmela e 
Setúbal, onde residem, vão estar 
entre os territórios onde o proje-
to experimental vai ser testado. O 
que sabem e sentem é que, “ape-
sar das dificuldades, obstáculos e 
pressões”, têm feito um bom tra-
balho enquanto cuidadoras infor-
mais. Estas três mulheres não se 
conhecem, mas, em comum, têm 
a experiência de cuidar a tempo 
inteiro, ou quase, de mães, filhas 

ou, no caso de “Mariana”, de am-
bas.

Lurdes Pólvora é o único am-
paro da mãe, desde 2016. “Depois 
da morte do meu pai ficou claro 
que a minha mãe não tinha con-
dições para viver sozinha. Eu tra-
balhava no estrangeiro e a opção 
de colocá-la num lar seria a sua 
morte antecipada. Assim, des-
pedi-me e voltei a Portugal para 
cuidar dela”. Entre as debilidades 
da mãe de Lurdes contam-se “ar-
ritmia do tipo que nem permi-
te um pace-maker, hérnias que 
não podem ser operadas devido 
ao problema cardíaco, um globo 
ocular extraído e só 15% de visão 
do outro olho, diabetes e coleste-
rol”. Enfermidades que Sara, de 45 
anos, também conhece bem. Há 
nove anos que cuida da mãe que 
chegou a ter direito ao comple-
mento de assistência por grande 
dependência, pelas circunstân-
cias em que ficou depois de uma 
neoplasia na mama esquerda e 
um AVC. Apesar disso “perdeu a 
isenção das taxas moderadoras e 
agora tem de pagar todas as des-
locações em ambulância”.

As questões financeiras, a 
par da sua própria saúde, são as 
maiores preocupações das cui-
dadoras, sendo que o caso da 
Mariana (ver caixa) é dos mais 
sensíveis. Quando regressou a 
Portugal, Lurdes tinha 62 anos, 
idade insuficiente para pedir re-
forma. De um momento para o 
outro “deixou de haver rendi-
mentos quer meus, quer do meu 
marido”. Enquanto isso, “a refor-
ma da minha mãe é baixa e des-
contando as fraldas, medicamen-
tos e outros, mal dá para cobrir a 
alimentação”. Sara tem a “sorte” 
de, ainda, conseguir trabalhar e 
ter uma entidade patronal com-
preensiva e benevolente. “Enten-
deram, desde início, a situação e 
isso torna o fardo um bocadinho 
menos penoso.  No entanto, não é 

fácil”, assume.
O estatuto de cuidador infor-

mal regula os direitos e deveres 
do cuidador e da pessoa cuidada 
e estabelece medidas de apoio. 
Mas, na prática, os cuidadores 
informais contam “consigo mes-
mos”, e lidam diariamente com a 
frustração de “respostas demora-
das e falta de vontade” de alguns 
profissionais. “Ainda bem que 
existem alguns médicos atentos e 
sensíveis”, agradece Sara.

O impacto na vida familiar 
das cuidadoras, que não têm, 

Cuidadores informais continuam a aguardar informações sobre o estatuto criado pelo governo em 2019. Em breve deverá começar um projeto piloto

ainda, reconhecimento que lhes 
permita ser ressarcidas por este 
“trabalho”, é incalculável. Lurdes, 
por exemplo, está “bloqueada em 
casa” e quando precisa de sair 
com o marido tem que “pedir um 
favor a alguém, para vir e tomar 
conta da minha mãe”.

Aguardar que o projeto piloto 
arranque, o que deverá acontecer 
no primeiro semestre deste ano, 
para ver o que muda na prática, é 
a esperança que “acalenta os co-
rações” destas cuidadoras infor-
mais, por intuição.
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Trabalhadores ‘dão a cara’ 
para sensibilizar população 
Diariamente mulheres e homens, 
trabalhadores da Higiene Urbana 
do Município do Barreiro, empe-
nham-se para tornar o Concelho 
ainda mais limpo.  

No sentido de sensibilizar 
a população para esta causa, a 
Autarquia produziu uma Cam-
panha. Frederico Rosa, Presiden-
te da Autarquia, deseja que esta 
venha a ter “um impacto muito 
forte e muito sentido junto dos 
munícipes”.

As equipas de Higiene Urba-
na (serviços gerais, recolha de 
monos e contentores) são os ros-
tos visíveis nos mupis, outdoors 
e nos autocarros dos TCB.

Todos têm um sentimento 
comum: o amor ao trabalho, nem 
sempre reconhecido pelos muní-
cipes.

Fique a conhecer os “nossos 
heróis”! 

No dia 28 de janeiro, realizou-
-se o primeiro visionamento do 
making of (já nas redes sociais), 
nas presenças do Presidente Fre-
derico Rosa, do Vice-Presidente, 
João Pintassilgo, do Vereador 

Rui Braga e dos trabalhadores 
envolvidos.  

Na opinião de Frederico Rosa, 
“está muito de vocês neste traba-
lho, pois foi feito com o coração”.

Missão global 

“Tornar o Concelho ain-
da mais bonito terá de ser uma 
missão global”, referiu o Vice-
-Presidente, João Pintassilgo, 
responsável pela área da Higie-
ne Urbana. Na sua opinião, “esta 
grande equipa está suficiente-
mente envolvida em manter o 

Barreiro limpo. Temos de cum-
prir a nossa missão!”, referiu. 

A valorização desta Cam-
panha reflete-se no facto “dos 
trabalhadores da CMB se terem 
disponibilizado para ‘dar a cara’ 
pela limpeza do Concelho e pela 
dignificação da sua identidade”.   

Amplificar a mensagem

Segundo o Vereador Rui Bra-
ga, responsável pela área da 
Comunicação, “é importante 
que consigamos, enquanto Au-
tarquia, passar esta mensagem 
e nós achámos por bem fazê-la, 
com a nossa gente”.

Rui Braga deseja que a men-
sagem resulte. “Espero que seja o 
primeiro dia de uma Campanha 
que possa ser educativa e que te-
nha resultados para todos nós”.  

Na ocasião, felicitou os traba-
lhadores envolvidos. “Quero-vos 
agradecer por ‘darem a cara’ pela 
Câmara Municipal do Barreiro. 
Quando a Campanha estiver na 
rua, vamos todos tentar amplifi-
car esta mensagem”.

desde 2013, tem por objetivo 
cativar a atenção de agentes 
turísticos para a qualidade de 
formação e de futuros alunos 
para as oportunidades que 
decorrem da frequência dos 
cursos lecionados. 

O encontro de dia 19, a 
partir das 9h00, é dividido 
em três painéis nos quais par-
ticiparão José Brito, do Meliã 
Setúbal, Ana Rodrigues, do 
RM Guest House, Paulo Dias, 
do Pestana Eco Resort Tróia, 
Carlos Matos, do Aqualuz 
Suite Hotel Apartamentos 
Troia, Ana Rita Villar, do Vip 
Executive Entrecampos Ho-
tel & Conference (ex- aluna 
da Escola Básica e Secundá-
ria Lima de Freitas), Luísa Ja-
cobety, do Hotel Ibis Setúbal, 
Filipe Tavares, da Deltrain 
– Comboios Turísticos, Patrí-
cia Brum, das Ruínas Roma-
nas de Troia, Isilda Raposo e 
Patrícia Simões, da Casa Bo-
cage e Arquivo Fotográfico 
Américo Ribeiro, e Joaquina 
Soares, do Museu de Arqueo-
logia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal.    ES

O agrupamento de escolas 
Lima de Freitas, em Setúbal, 
volta a abrir o espaço de de-
bate e partilha da escola à 
comunidade em geral e aos 
agentes turísticos em parti-
cular. O IX Seminário de Tu-
rismo Lima de Freitas decor-
re dia 19 deste mês, na escola 
básica e secundária Lima de 
Freitas, com a presença, en-
tre outros, de representantes 
da fábrica de comboios turís-
ticos Deltrain, do Museu de 
Arqueologia e Etnografia do 
distrito de Setúbal, das Ruí-
nas Romanas de Tróia e da 
Casa Bocage e Arquivo Foto-
gráfico Américo Ribeiro.

A oferta educativa do 
agrupamento escolar inclui 
cursos direcionados para a 
Hotelaria e Turismo, ambos 
com altos índices de empre-
gabilidade e é esse fator di-
ferencial a que Lara Almeida 
Leal e Fernando Machado, os 
docentes responsáveis pela 
organização deste fórum, se 
propõem desde 2009. A reali-
zação deste debate, que acon-
tece de forma ininterrupta 

IX seminário 
de Turismo Lima 
de Freitas

Frederico Rosa, presidente da CM Barreiro
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Almada recebe 
conferência sobre 
“Amianto na 
Escola Pública”

Carta Social do Seixal tenta suprir
perigos de pobreza e exclusão social

O encontro decorre na junta do Laranjeiro e 
Feijó e é aberto a toda a comunidade. André 
Julião, membro do Movimento Escolas Sem 
Amianto (MESA), que organiza o evento 
em parceria com a ZERO, admite que o 
problema do amianto nas escolas é bastante 
acentuado na margem Sul do Tejo.

O município do Seixal enfrenta graves carências sociais, que abrangem, sobretudo, os 
reformados, as crianças e os deficientes. 

INICIATIVA JUNTA PAIS, PROFESSORES, ALUNOS, TÉCNICOS E DEPUTADOS

FRAGILIDADES SOCIAIS DO CONCELHO SÃO UMA PREOCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO

TEXTO ELOÍSA SILVA IMAGEM DR

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

Depois de um abaixo assina-
do com 4500 assinaturas, uma 
queixa na Comissão Europeia e 
outra junto do Provedor de Jus-
tiça, a exigir o cumprimento da 
lei 2/2011, relativa à remoção do 
amianto em edifícios públicos, a 
Associação Ambientalista ZERO 
e o Movimento Escolas Sem 
Amianto (MESA) promovem hoje, 
na junta de freguesia de Laranjei-
ro e Feijó, em Almada, mais uma 
conferência sobre os perigos do 
amianto nas escolas. Um proble-
ma que é “bastante acentuado” na 
margem Sul do Tejo, como reco-
nhece André Julião, do MESA.

“O distrito de Setúbal, com 30 

O valor médio das pensões no 
concelho do Seixal era, em 2018, 
de 442,11 euros mensais, verba 
bem aquém do salário mínimo 
nacional e que, de acordo com 
um levantamento, recentemente, 
divulgado pela câmara, contribui 
decisivamente para a situação de 
grande carência que se vive no 
município. 

Este valor consta da Platafor-
ma Supraconcelhia da Península 
de Setúbal, a qual cita igualmen-
te dados estatísticos dos Censos 
2011, que informam que residiam 
naquela época no Seixal 158.269 
pessoas, 15,44 por cento dos 
quais tinham 65 ou mais anos de 
idade. 

Essa franja da população, 
tendo em conta o valor das re-
formas auferidas, encontrava-se 
em grave perigo de pobreza e ex-
clusão social. 

A Câmara do Seixal entende 
agora que as políticas de conten-

escolas sinalizadas, é o segun-
do com maior número de casos 
registados, logo a seguir a lisboa 
com 33 escolas. É imperativo 
esclarecer, sem alarmismo, a co-
munidade sobre os perigos a que 
estão sujeitos, ao estarem expos-
tos a este material”, sublinhou ao 
Semmais.

Os números são atuais e fo-
ram apurados através da plata-
forma “Há Amianto na Escola”, 
criada pela ZERO e pelo MESA 
em novembro de 2019, e que 
soma, a nível nacional, 113 esta-
belecimentos de ensino onde foi 
denunciada, e confirmada pelos 
técnicos da associação ambien-

são financeira do Governo não 
permitem suprir as necessida-
des existentes e, em reunião do 
executivo realizada esta sema-
na, decidiu tomar uma posição, 
tornando públicas as carências 
detetadas.

talista, a presença de amianto, 
mas não só.  “Os primeiros le-
vantamentos que foram feitos 
aos Materiais Contendo Amianto 
(MCA) nos edifícios escolares, 
apenas incluíam o fibrocimento, 
mas podem existir outros mate-
riais que não estejam listados. A 
comunidade escolar precisa de 
ser esclarecida de forma a saber 
com o que está a lidar”, defende 
Íria Roriz Madeira, da ZERO.

Na conferência “Amianto na 
Escola Pública: causas, conse-
quências e soluções”, participam 
Íria Roriz Madeira, arquiteta e 
membro da Associação ZERO, 
Jorge Santos, químico e profes-

Cerca de 65 milhões em 24 
novos equipamentos sociais

O vice-presidente do mu-
nicípio, Joaquim Tavares, lem-
brando a Carta Social Municipal 
do Seixal, diz que é a própria 

sor, Joaquim Pontes da Mata, 
médico pneumologista da Fun-
dação Portuguesa do Pulmão e 
Luiz Côrte-Real, presidente da 
Associação de Empresas Portu-
guesas de Remoção de Amian-
to. Filipa Roseta, do PSD, Joana 
Mortágua, do Bloco de Esquerda 
e Paula Santos, da CDU, também 
marcarão presença, ao contrário 
do PS “que não confirmou pre-
sença” de nenhum deputado, cri-
tica André Julião. 

Esta conferência em Alma-
da é a segunda de quatro que a 
ZERO e o MESA têm previsto 
realizar e através das quais pre-
tendem esclarecer a comunidade 

edilidade quem muitas vezes 
tem substituído a administração 
central, dando conta que recen-
temente terão sido investidos 65 
milhões de euros em 24 novos 
equipamentos sociais, destina-
dos a residentes de todos os es-
calões etários.

Num documento a que o 
Semmais teve acesso, os res-
ponsáveis autárquicos afirmam, 
por exemplo, que o apoio em 
creche social abrange apenas 
748 crianças, restando mais 993 
sem acesso qualquer acompa-
nhamento.

Também a situação dos ido-
sos é periclitante, uma vez que 
os apoios existentes contem-
plam apenas 1405 vagas, ficando 
de fora 2420 pessoas.

Já em relação ao acompa-
nhamento de pessoas com de-
ficiência, o mesmo contempla 
106, subsistindo 202 a aguardar 
resposta.

educativa sobre as consequên-
cias do amianto existente nas 
escolas, “sobretudo nas da mar-
gem sul, que estão, de uma forma 
geral, num estado de degradação 
acentuado”. 

Um perigo que deriva da não 
requalificação dos edifícios, “so-
bretudo nos concelhos de Al-
mada e Seixal”, em que escolas 
com materiais contendo amian-
to foram-se degradando e hoje 
“estão num estado que implica 
grandes cuidados ou a remoção 
total”, alerta o líder do MESA que 
convida “toda a população inte-
ressada” a participar do encontro 
desta tarde. 

Conferência organizada pela Associação Ambientalista ZERO e Movimento Escolas Sem Amianto é a segunda de quatro que se realizarão em todo o país

Seixal a braços com uma situação de grande carência que afeta idosos e crianças

O Município de Sesimbra está 
a preparar uma candidatura ao 
Programa “Europa para os cida-
dãos”, através do Projeto “Jovens 
em Movimento pela Europ@”, de 
promoção da cidadania dedicado 
a jovens entre os 12 e os 15 anos. 
Este projeto está inspirado na ex-
periência de 16 anos que Sesim-
bra tem com 5 escolas, professo-
res e alunos, desenvolvida sob a 
forma de uma assembleia muni-
cipal de jovens, que, anualmente, 
debate um tema e sobre ele iden-
tifica situações problemáticas e 
apresenta medidas ou sugestões, 
para a sua resolução. O processo 
de candidatura, coordenado por 
Sesimbra, está a ser partilhado 
com os municípios de Altea, em 
Espanha, Rokiskis, na Lituânia, e 
Rovinj, na Croácia. Odete Graça, 
presidente da Assembleia Muni-
cipal de Sesimbra que promove a 
Assembleia Municipal de Jovens, 
enaltece que ao lançar o projeto 
na Europa, vai ser possível inte-
grar “cerca de 1400 participantes, 
entre alunos, professores, ele-
mentos da comunidade educa-
tiva e de organizações várias” na 
discussão e partilha do futuro “de 
forma positiva nas diferentes po-
líticas locais e europeias”.      ES 

Assembleia 
de Jovens de 
Sesimbra rumo 
à Europa
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Engordadores de bovinos em conflito com o PAN

Confiança dos utentes na Linha SNS 24
cresceu nos últimos dois anos

A proposta para aumento do preço da carne de todo o tipo de 
animais pode, na opinião da ANEB, com sede no Montijo, causar 
graves problemas aos produtores e às famílias mais desfavorecidas. 

Dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde revelam que o número de chamadas realizadas para a 
linha Saúde24, no distrito de Setúbal, cresceu substancialmente de 2018 para 2019. Para a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo os números confirmam a confiança dos utentes nesta resposta do SNS.

ANEB DIZ QUE AUMENTO DO PREÇO DA CARNE É “IRRESPONSÁVEL E DISCRIMINATÓRIA”

808 24 24 24 “LIGOU À SAÚDE” MAIS DE 126 MIL PESSOAS SÓ NO ANO PASSADO

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

TEXTO ELOÍSA SILVA IMAGEM DR

A recente proposta do Partido-
-Animais-Natureza (PAN) para 
que sejam aplicadas novas ta-
xas sobre a carne vendida em 
superfícies comerciais está a 
gerar uma onde de desconten-
tamento, sobretudo entre os 
criadores de bovinos, os quais 
afirmam que a medida, caso seja 
implementada, poderá conduzir 
muitos produtores à ruína e, ao 
mesmo tempo, privar os consu-
midores de importantes fontes 
de proteínas.

A Associação Nacional 
de Engordadores de Bovinos 
(ANEB), sediada no Montijo e 
com dezenas de associados ins-
talados no distrito de Setúbal, 
já tomou uma posição pública, 
acusando o PAN de, em nome de 
supostos interesses ecológicos, 
estar a desencadear uma cam-
panha que, com os aumentos 
propostos para todo o tipo de 
carnes, só irá acarretar prejuízos 
para todos os criadores.

“Irresponsável e socialmente 

Desde abril de 2018, até dezem-
bro de 2019, mais de 204 mil 
pessoas, do distrito de Setúbal, 
utilizaram a Linha SNS24 (808 
24 24 24). No entanto, apenas 
33 por cento dessas chamadas 
tiveram como destino direto a 
urgência hospitalar. A maioria 
dos casos reportados por tele-
fone foram encaminhados para 
respostas alternativas, como o 
autocuidado ou o atendimento 
em centros de saúde. 

Números que para Luís Pis-
co, presidente da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT), “teste-
munham a crescente confiança” 
que os utentes depositam na Li-
nha SNS24, e revelam “uma uti-
lização mais racional” dos ser-
viços de saúde. Este último, de 
resto, um dos objetivos fulcrais 
da Linha SNS24, um “importan-
tíssimo parceiro da Adminis-
tração Regional, bem como de 
outras entidades do Ministério 
da Saúde, uma vez que esclarece 

discriminatória” é como o pre-
sidente da ANEB, Nuno Lagoa 
Ramalho, classifica a proposta, 
a qual preconiza aumentos de 81 
cêntimos para o quilo da carne 
de bovinos, de 1,18 euros para a 
carne de ovinos e de caprinos, 
de 36 cêntimos para os suínos, 
de 33 cêntimos para os perus, de 
21 cêntimos para os galináceos e 
de 30 cêntimos para as restantes 
tipologias.

“Parece-nos que a proposta 
é parcial e que aborda a questão 
de uma forma redutora. A pro-
posta não tem em conta os im-
pactos sociais e económicos que 
teriam lugar em todo o mundo 
rural e no setor agropecuário”, 
disse Nuno Lagoa Ramalho.

O facto de se pretender redu-
zir a produção nacional, por via 
de medidas restritivas e pena-
lizadoras do agropecuário na-
cional, vai implicar uma maior 
dependência do exterior e um 
maior desequilíbrio da balança 
comercial. A perda de compe-

dúvidas e encaminha os utentes 
para as unidades de saúde que 
melhor se adequam à situação 
clínica que é descrita, telefoni-

titividade e de importância do 
agropecuário seriam inevitá-
veis.

Associação detém metade das 
cabeças de gado bovino do país

O responsável da ANEB disse 
ainda ao Semmais que, caso fos-
se aceite, a proposta iria acarre-
tar “graves problemas às classes 
sociais mais desfavorecidas”, as 
quais deixariam de ter as hipó-
teses atuais para poderem com-
prar qualquer tipo de carne. 

Além disso, refere, iriam 
igualmente surgir “vários pro-
blemas aos produtores de gado, 
sendo que muitos deles pode-
riam mesmo ter prejuízos de tal 
modo avultados que poderiam 
conduzir à suspensão da ativi-
dade e, em consequência, ao au-
mento das importações”.

Em Portugal existem atual-
mente cerca de 700 mil cabe-
ças de gado bovino (entre raças 
cruzadas, cerca de 400 mil, e 

camente”. 
Os dados, obtidos pelo 

Semmais junto dos Serviços Par-
tilhados do Ministério da Saúde 

de leite, as restantes 300 mil). 
Metade do efetivo das cruzadas 
é propriedade de engordado-
res associados da ANEB, que é 
a principal estrutura do género 
existente no país. 

O número de bovinos estará, 
de acordo com alguns produto-
res, a decair na zona de Évora 

(SPMS), entidade que coorde-
na o funcionamento da Linha 
SNS24 desde 2017, revelam que 
das 204.351 chamadas, feitas 

(onde existia a maior quantida-
de de cabeças). Tudo por causa 
da cultura intensiva de olival e 
amendoeira nos terrenos das 
imediações da Barragem de Al-
queva. 

O distrito de Portalegre será, 
de momento, aquele onde mais 
animais são criados.

nos últimos dois anos para o 
SNS24, particularmente nos me-
ses de inverno, 68.931 (33,7%) 
tiveram encaminhamento para 
o serviço de urgência, e 135.420 
(66,3%) resultaram em indica-
ção de “permanência em casa, 
recebendo um telefonema de 
seguimento num prazo previa-
mente definido, deslocação aos 
Centros de Saúde primários, 
para observação, ou recurso ao 
INEM, nos casos de situações de 
emergência médica ou intoxica-
ções”, esclarece fonte do SPMS. 

Ainda que o cidadão tenha 
“a liberdade de aderir, ou não, 
à proposta do SNS 24”, aquan-
do do contacto telefónico, os 
números (77.819 chamadas em 
2018 e 126.532 chamadas em 
2019) denotam uma “conscien-
cialização crescente”, por parte 
da população, para o uso de um 
recurso do Serviço Nacional de 
Saúde “a que se pode recorrer, 
no conforto da sua casa”, subli-
nha Luís Pisco.

Desde abril de 2018 até ao final de 2019 mais de 204 mil pessoas se socorreram da linha SNS 24, mostrando uma confiança crescente no serviço

ANEB acusa o PAN de propor uma medida irresponsável, discriminatória e prejudicial aos produtores
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Várias escolas do concelho vão brincar 
ao Carnaval, exibindo as máscaras ima-
ginadas pelos alunos, familiares e pro-
fessores, contagiando toda a gente com 
a alegria das crianças. Assista ao corso 

dia 21, às 10 horas, em todas as fregue-
sias. O projeto reúne 19 escolas do pré-
-escolar e do básico da rede pública, par-
ticular e solidária e instituições particu-
lares. 

Até 13 de março estão abertas as inscri-
ções para a Semana da Juventude, que 
abrange várias áreas, nomeadamente 
desporto, dança, exposições, torneios, 
workshops, seminários. O evento, que 

irá decorrer de 27 de maio a 6 de junho, 
em vários locais do concelho, tem como 
objetivo apoiar e estimular a participa-
ção e a intervenção dos jovens muníci-
pes no concelho. 

Crianças do Seixal brincam ao Carnaval Semana da Juventude no Montijo 

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS IMAGENS  DR

Santiago do Cacém 
promove sopas boas
e quentinhas 

Alcácer apoia micro
e pequenas empresas 

Depois das enguias da Lagoa de Santo André, as sopas da terra vão 
estar em destaque na 8.ª edição do Festival de Sopas, um evento 
solidário muito acarinhado pelo público.  

O EVENTO ESPERA SERVIR MAIS DE 3 500 DOSES DE SOPA PROPOSTA APROVADA EM SESSÃO PÚBLICA

 A 8.ª edição do Festival de Sopas, 
que decorre este sábado, promete 
sabores variados e aconchegantes, 
num evento solidário que envolve 
restaurantes locais, empresas, co-
letividades, associações e movimen-
tos paroquiais. O evento decorre a 
partir das 18h30, no pavilhão de fei-
ras e exposições em Santiago do Ca-
cém, e é organizado pela paróquia 

Foi deliberada em reunião de Câ-
mara Municipal de Alcácer do Sal 
do passado dia 13, uma proposta 
que pressupõe a assinatura de um 
protocolo de cooperação entre o 
município e a Confederação de Pe-
quenas e Médias Empresas (CPP-
ME). Este documento viabiliza a 
transferência de apoio financeiro 
de 5 mil euros a atribuir pela edili-
dade à CPPME, com o objetivo de 
reforçar o trabalho do município 
nos grandes desafios estratégicos 
para o concelho, com o relançamen-
to das dinâmicas de investimento 

de Santiago do Cacém e pelo Agru-
pamento 722 do CNE, com o apoio 
da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém e da União de Freguesias 
de Santiago do Cacém, Santa Cruz 
e São Bartolomeu da Serra.

O evento espera servir mais de 
3 500 doses de 40 variedades de 
sopa boa e quentinha. Os visitan-
tes poderão saborear as tradicio-

produtivo, captação de investimen-
to, dinamização e diversificação da 
economia, que valorize a produção 
e crie emprego. 

Segundo o edil alcacerense Ví-
tor Proença, a assinatura deste pro-
tocolo reveste-se de “adicional im-
portância devido ao contexto da es-
trutura económica e social do con-
celho, no qual as micro e pequenas 
empresas têm uma importância fun-
damental, sendo indispensável 
apoiar e estimular a sua moderni-
zação, assim como incentivar a cria-
ção de novas empresas”.

nais sopas de cação, de coentros, 
da pedra, de tomate, de peixe, de le-
gumes, de abóbora ou de ervilha. 
Também podem arrojar e degustar 
um creme de coentros com nozes 
ou de couve-flor, uma sopa de ba-
calhau com grão, de beterraba, de 
mandioca ou de porco preto. Nes-
ta edição não falta a canja, o caldo 
verde e claro a sopa da Avó.

O Festival de Sopas tem entra-
da livre e conta com animação mu-
sical a cargo de David Rosa, numa 
festa que é de toda a comunidade 
local e não só. 

Entretanto, o 6.º Festival da En-
guia da Lagoa de Santo André vol-
tou a trazer milhares de pessoas à 
localidade, oriundas de vários pon-
tos do país, que esgotaram os res-
taurantes aderentes para provar 
uma iguaria única, a deliciosa en-
guia. A iniciativa, que foi “claramen-
te um sucesso”, segundo o edil Ál-
varo Beijinha, decorreu de 24 de ja-
neiro a 9 de fevereiro.

Maria Adelaide Silva é o nome 
atribuído pela autarquia à EB 
n.º 2 do Monte de Caparica. 
Esta docente, ao longo de cin-
co décadas, tem-se dedicado à 
dinamização e valorização do 
ensino no concelho.

Na cerimónia de atribuição 
o vereador João Couvaneiro, 
realçou “ser uma honra muito 
grande dar o nome da profes-
sora Adelaide a esta escola. Há 
pessoas que trabalham para 
que a educação faça senti-
do e a Adelaide é uma dessas 
pessoas. Tem feito muito para 
promover o nosso território e 
para que as nossas escolas se-
jam cada vez melhores. É um 
exemplo para todos nós”.

Caminhadas, cinema, poesia, 
degustações e observação de 
aves nas salinas e no Estuário 
do Sado é dinamizado entre 
23 de fevereiro e 4 de abril, 
na Herdade da Mourisca, em 
Setúbal. O ciclo “Salinas com 
Vida” dá a conhecer a riqueza e 
a beleza do estuário, num pro-
grama de atividades de edu-
cação ambiental, organizado 
pela Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves com a 
colaboração da Câmara de Se-
túbal, da MiraSado e do Corpo 
Europeu de Solidariedade. Há 
atividades pagas, como o pas-
seio de barco para observar as 
aves, e outras gratuitas, como 
a observação de aves.  

Amado de Matos é o novo Prove-
dor do Cliente do Porto de Sines. O 
cargo é ocupado pelo comandan-
te de 67 anos, oficial de Marinha, 
Comandante da Polícia Marítima 
de Sines entre 2000 e 2003, desde 
o início do ano. Amado de Matos é, 
assim o responsável pela defesa e 
promoção dos direitos dos clien-
tes e das empresas que operam no 
Porto de Sines. O objetivo do car-
go que desempenha incide no es-
tabelecimento de canais de diálo-
go mais regulares e na mediação 
de conflitos. Para este mandato de 
três anos, na provedoria do Clien-
te do porto de Sines, Amado de Ma-
tos propõe-se, entre outras con-
quistas, a garantir o selo “reclama-
ção zero”.

A Feira Regional de Maio, que alia 
as vertentes da tradição e da cul-
tura, decorre de 21 a 24 de maio e 
inclui diversas atividades. Visa a 
promoção e desenvolvimento de 
atividades artesanais e manifesta-
ções etnográficas de interesse lo-
cal e a divulgação da história e cul-
tura do concelho. 

A feira inclui o 21.º concurso Re-
gional da Raça Holstein, a 3.ª Mos-
tra Caprileite e o 3.º concurso de 
Arroz Doce. 

Professora dá 
nome a escola
em Almada

Setúbal 
enaltece 
salinas

Novo Provedor 
do Cliente no 
Porto de Sines

Moita acolhe 
Feira Regional 
de Maio

Na sequência da aprovação de 
uma candidatura relacionada 
com a promoção da acessibi-
lidade inclusiva, o município 
já iniciou a obra nas redes de 
água e saneamento no Barrei-
ro A. O objetivo do município 
é inverter a aparência atual da 
zona, considerada “um vazio 
urbano, votada a um progres-
sivo abandono e degradação”, 
devido, sobretudo, à desativa-
ção dos dois edifícios ligados 
à tradição ferroviária. “Pro-
mover uma acessibilidade 
multimodal inclusiva na área 
através de um espaço dinâmi-
co e atrativo, potenciando-o 
como área central da cidade, 
tornando-se mais permeável, 
fluído e harmoniosamente 
percorrível”, é a meta deste 
projeto autárquico, sublinha o 
edil Frederico Rosa. 

Barreiro 
avança 
para nova 
centralidade

As delícias gastronómicas santingenses voltam a estar em destaque no Festival de Sopas

Município alcacerense pretende fortalecer a economia local através do reforço financeiro
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Grândola recebe 
cinco residências 
artísticas 

CÂMARA E ASSOCIAÇÃO OUTRA APOIAM

O Centro de Ciência Viva do Lou-
sal é palco, hoje, às 16 horas, da apre-
sentação do projeto “Extrai: Arte e 
Comunidade em ação”. Visa criar 5 
residências artísticas nesta aldeia 
mineira para “trabalhar o papel so-
cial e cultural que a memória mi-
neira e as suas organizações repre-
sentaram e ainda significam para o 
imaginário da região”.

O projeto é financiado pela DGA, 
no âmbito de candidatura subme-

tida pela Sociedade Musical Ope-
rária Grandolense ao concurso para 
“Apoio a Projetos - Programação e 
Desenvolvimento de Públicos 2019”. 
Conta, também, com apoio finan-
ceiro e logístico do município e da 
Associação OUTRA.

A povoação mineira do Lousal 
tem a sua história ligada à explora-
ção mineira da pirite desde o final 
do século XIX. O encerramento da-
quela mina ocorreu em 1988. 

As bandas Rua (Almada) e Chizzler 
(Amora) já têm lugar garantido na 
final do 5.º Concurso de Bandas 
Amadoras - Warm Up “Março a Par-
tir”, marcada para dia 29, às 22 ho-
ras, na SIM de Quinta do Anjo.

A 1.ª eliminatória realizou-se no 
passado dia 8, na Asseiceira e con-
tou ainda com a participação dos 
Koa Leaves (Pinhal Novo) e dos Im-
perial Stones (Poceirão).

A 2.ª eliminatória começa este 
sábado, às 22 horas, no Rancho da 
Lagoa da Palha e Arredores, e terá 
a participação dos Drain (Almada), 
Band’It (Setúbal), Blondes (Pocei-
rão) e EL Bórgia (Pinhal Novo)

O vencedor do concurso rece-
berá 600 euros, o 2.º classificado 
350 euros, o 3.º 250 e o 4.º 100 eu-
ros. A banda de Palmela melhor clas-
sificada terá a oportunidade de re-
presentar o concelho no Festival 
Liberdade deste ano.

O município aprovou, por unani-
midade, dia 5, a classificação de In-
teresse Municipal do edifício do 
Fórum Cultural e área envolvente. 
A proposta prevê uma área de pro-
teção ao imóvel, que inclui um poço 
e um tanque, que vão ser preserva-
dos. Fernando Pinto realça que “esta 
proposta tem a ver com vários mo-
tivos, mas o mais importante é o 
facto de este ser um requisito in-
dispensável para a aprovação de 
uma candidatura que submetemos 
ao Programa POR 2020 e que visa 
a reabilitação exterior e arranjo pai-
sagístico do espaço envolvente ao 
Fórum que desde que foi inaugu-
rado, em 2005, não teve qualquer 

intervenção”.  A autarquia candi-
datou-se a financiamento de 50 por 
cento do valor elegível no montan-
te de 551 mil euros, sendo que o va-
lor total da obra é de cerca de 929 
mil euros.

Palmela  lança 
bandas locais

Alcochete embeleza
exteriores do Fórum

Sesimbra 
ensaia escolas de samba 
A marginal de Sesimbra recebe 
o ensaio técnico das seis esco-
las de samba e dos dois grupos 
de Axé este domingo, a partir 
das 14h30. Trata-se de uma 
forma de todos “aperfeiçoarem 
coreografias e passos de dança, 
afinarem vozes e instrumentos, 
para que tudo esteja a postos e 
bem organizado” para os gran-

des desfiles de domingo e ter-
ça-feira de Carnaval, nos dias 
23 e 25 deste mês, às 14 horas, 
nesta simpática vila piscatória. 

O ensaio geral de todos os 
projetos, aberto ao público, 
tem início na Avenida 25 de 
Abril, segue pela rua da Forta-
leza e termina na Avenida dos 
Náufragos.

As memórias da aldeia do Lousal mineiro vão ser preservadas através de cinco residências artísticas 

Município de Alcácer do Sal
Assembleia Municipal

EDITAL
MARIA ANTÓNIA INCENSO DOS REIS MENDES, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de 
Alcácer do Sal, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 56º. da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, torna público as deliberações da sessão ordinária realizada no dia 7 
de fevereiro de 2020.

ORDEM DE TRABALHOS

1. Leitura do expediente.
---------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------

01 - Análise e votação da informação/proposta referente à substituição de eleitor na CPCJ 
de Alcácer o Sal;
Deliberação: Aprovada por Maioria com 21 votos a favor e 2 votos em branco.
(23 votantes/escrutínio secreto)
02 - Análise e conhecimento da informação referente ao relatório do Revisor Oficial e Contas 
sobre a situação económica e financeira do Município, referente ao 1.º semestre de 2019; 
(Tomado Conhecimento na reunião de Câmara realizada no dia 26/12/2019)
Tomado Conhecimento.
03 - Análise e conhecimento da informação referente à declaração de compromissos plurianuais 
existentes a 31/12/2019, declaração de pagamentos em atraso existentes a 31/12/2019 e 
declaração de recebimentos em atraso existentes a 31/12/2019; (Tomado Conhecimento na 
reunião de Câmara realizada no dia 23/01/2020)
Tomado Conhecimento.
04 - Análise e votação da proposta referente à contratação de empréstimos de médio e 
longo prazo para financiamento de investimentos; (documento aprovado na reunião de Câmara 
realizada no dia 23/01/2020)
Deliberação: Aprovada por Maioria com 13 votos a favor da CDU, 8 votos contra e 1 abstenção 
do PS e 1 voto contra do BE.
05 - Análise e votação da proposta referente à 1ª revisão ao orçamento de 2020 e restantes 
documentos previsionais; (documento aprovado na reunião de Câmara realizada no dia 
23/01/2020)
Deliberação: Aprovada por Maioria com 13 votos a favor da CDU, 9 abstenções do PS, e 1 
voto contra do BE.
06 - Análise e votação da proposta referente à empreitada “Reabilitação da Escola Primária 
nº1 – Telheiros – Alcácer do Sal” – reprogramação financeira/alteração do PPI; (documento 
aprovado na reunião de Câmara realizada no dia 23/01/2020)
Deliberação: Aprovada por Maioria com 13 votos a favor da CDU, 9 abstenções do PS, e 1 
abstenção do BE.
07 - Análise e votação da proposta referente à 1ª alteração ao mapa de pessoal para o ano 
de 2020; (documento aprovado na reunião de Câmara realizada no dia 23/01/2020)
Deliberação: Aprovada por Maioria com 13 votos a favor da CDU, 9 abstenções do PS, e 1 
voto contra do BE.
08 - Análise e conhecimento da informação referente ao relatório de atividades.
Tomado Conhecimento.

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

Alcácer do Sal, 10 de fevereiro de 2020

A Presidente da Assembleia Municipal,
Maria Antónia Incenso dos Reis Mendes
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Amanhã (dia 16) decorre o II Palmela 
Trail, etapa de estreia do Circuito Lis-
boa Trail 2020. Com partida na Alame-
da 25 de Abril e chegada no Castelo de 
Palmela, a etapa vai levar os atletas a 

percorrer trilhos de grande beleza na-
tural. A prova, que integra um trail lon-
go, um curto e uma caminhada, é orga-
nizada pela We Run, com o apoio da câ-
mara municipal de Palmela.

A cidade de Alcácer do Sal volta a aco-
lher, dia 10 de abril, o Grande Prémio da 
Páscoa em Atletismo, prova que, no ano 
passado, contou com 700 participan-
tes. Organizado pela autarquia, este even-

to promove a atividade física e a saúde, 
além de fomentar as potencialidades tu-
rísticas do concelho, com a adesão cada 
vez maior de atletas oriundos de outros 
concelhos. 

Domingo é dia de Palmela Trail 24º Grande Prémio da Páscoa em Alcácer

Baja TT ACP nos trilhos
da região alentejana
Santiago do Cacém/Grândola irá promover os territórios e fortalecer 
a economia local através desta prova do ACP, a segunda jornada de 
um dos maios competitivos campeonatos de TT da Europa.  

ESTREIA ABSOLUTA NO CAMPEONATO DE PORTUGAL DE TT

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A 1.ª edição da Baja TT ACP San-
tiago do Cacém/Grândola, com 
passagem ainda por Alcácer do 
Sal e Sines, num total de 250 qui-
lómetros, realiza-se de 6 a 8 de 
março, uma estreia absoluta no 
Campeonato de Portugal de Todo 
o Terreno, com metade do per-
curso a ser disputado em pisos de 
areia. 

São esperados cerca de 100 
participantes, nos quatro tipos 
de veículos em competição, sen-
do que a edição está inserida no 
Campeonato e na Taça de Portu-
gal Todo o Terreno. 

Carlos Barbosa, presidente 
do Automóvel Club de Portugal 
(ACP) deposita as “maiores” ex-
petativas na edição que aposta na 
“segurança e na proteção do am-
biente”. “Queremos ganhar com 
esta prova o mesmo que ganhá-
mos com o Rally de Portugal em 

2019, ou seja, o Galardão da Lim-
peza”. No futuro, a Baja “pretende 
crescer, em termos de participan-
tes, e avançar para a internacio-
nalização”.

Já Figueira Mendes, edil gran-
dolense, realça que é “uma prova 
nova e diferente que inserimos no 
nosso portfólio desportivo”. Por 
outro lado, é, também, uma for-
ma de “dar a conhecer as nossas 
belas paisagens e a flora, e con-
tribuir para o fortalecimento da 
economia local”.

Álvaro Beijinha, presidente da 
Câmara de Santiago do Cacém, 
considera que esta Baja contri-
bui para “a atração de pessoas ao 
nosso território e para promoção 
dos hóteis e restauração”. Por úl-
timo, Orlando Romana, o diretor 
da prova, refere que a Baja, com 
um percurso de dificuldade “alta”, 
é um evento “amigo do ambien-

te”, dado que o recinto irá ser 
todo limpo depois de terminados 
os trabalhos e serão plantadas ár-
vores com a ajuda de alunos das 
escolas básicas. 

“50 por cento do percurso
em areia”

Por outro lado, recorda que 
os pilotos enfrentam um terre-
no “único”, já que cerca de 50 
por cento do percurso é feito em 
areia. Todavia, este cenário, ape-
sar de ser uma “novidade” para o 
Campeonato de Portugal de TT, 
“não é um território desconhe-
cido” para o ACP: “Este percurso 
é uma novidade absoluta para o 
Campeonato de Portugal de TT, 
mas é-nos muito familiar. Alguns 
dos trilhos que vamos usar na 
Baja TT ACP fizeram já parte, por 
exemplo, do Estoril/Portimão/

Marraquexe que organizámos há 
precisamente 10 anos”.   

A 1.ª Baja TT ACP Santiago do 
Cacém/Grândola foi apresentada 
no passado dia 6, na sede do ACP, 
em Lisboa, e as inscrições fecham 
no dia 21 deste mês. 

O centro de operações irá lo-
calizar-se no auditório António 
Chaínho, em Santiago do Cacém, 
onde têm lugar todas as verifi-
cações, a assistência e o parque 
fechado. Daí, o pelotão de carros 
e motos, que têm na Baja TT ACP 
Santiago do Cacém/Grândola 
uma prova extra-campeonato, 
rumam à cerimónia de partida ao 
final da tarde do dia 6 de março, 

A apresentação da Baja TT ACP decorreu na sede do ACP em Lisboa com várias entidades

junto ao mercado de Vila Nova de 
Santo André. O sábado, que conta 
com três troços cronometrados, 
no concelho de Grândola, com o 
Prólogo, de 4 quilómetros, o SS1 
com 60 quilómetros, o SS3 com 
cerca de 50 quilómetros e dois 
reagrupamentos no parque de 
feiras local. A ação termina em 
Santiago do Cacém com a assis-
tência e parque fechado. 

O último dia da prova tem um 
único troço, o SS3, desenhado ao 
longo de 140 quilómetros dese-
nhados no concelho de Santiago 
do Cacém. A entrega de prémios 
está marcada para o auditório 
António Chaínho.

O III Trail de Alcochete, um 
evento no âmbito do desporto 
amador e do turismo de nature-
za, vai realizar-se dia 1 de março.

Este III Trail é composto por 
um percurso de 8 quilómetros 
para caminhada e por um de 17 
para corrida. 

As competições destinam-se 
a todos os atletas, federados ou 
não, em representação Indivi-
dual ou coletiva, depois de devi-
damente inscritos.

Nos masculinos, os escalões 
são Sub 18 (16/17 anos); Sub 23 
(18/22 anos); Seniores (23/39 
anos); M 40 (40 a 49 anos); M 
50 (50 a 59 anos); M 60 (60 ou 
mais); e nos femininos, eis os es-
calões Sub 18 (16/17 anos);  Sub 
23 (18/22 anos); Seniores (23/39 
anos); F 40 (40 a 49 anos); F 
50 (50 a 59 anos); F 60 (60 ou 
mais).

As inscrições são pagas e en-
contram-se abertas até ao dia 
27. 

O kit de participante inclui 
dorsal, t-shirt técnica, abasteci-
mentos sólidos e líquidos, segu-
ro de acidentes pessoais e cro-
nometragem com chip.    AL

O Scalipus Clube de Setúbal re-
validou o título de Campeão Dis-
trital de Basquetebol em Sub 16 
Masculino, conquistado na época 
passada, sagrando-se Bicampeão 
Distrital do escalão.

A equipa Sub 16 do Scalipus 
Clube de Setúbal disputou, no fi-
nal de janeiro, no Montijo, a fase 
final do Campeonato Distrital de 
Sub 16 Masculino, competição 
da qual saiu vitoriosa, após der-
rotar todos os adversários. Para 
além de se sagrar bicampeã dis-
trital, a equipa do Scalipus, com-
posta integralmente por atletas 
da formação do clube, conquis-
tou alguns prémios individuais, 

O Clube de Canoagem de Amo-
ra (CCA) promove, este domin-
go, dia 16, a partir das 9 horas, o 
Campeonato Regional de Fundo 
Bacia do Tejo em canoagem, na 
frente ribeirinha de Amora. 

Esta prova, na especialidade 
de velocidade, é organizada pela 
Federação Portuguesa de Ca-
noagem, Clube de Canoagem de 
Amora e Conselho Nacional de 
Arbitragem

De referir que o CCA terminou 
o ano desportivo de 2019 como a 
4.ª melhor equipa de Portugal e 
ainda como campeã nacional de 
veteranos. No ranking nacional 
de competições, o CCA obteve 
440 pontos, ou seja, mais 20 do 
que em 2018. O culminar da épo-
ca teve lugar com a 22.ª Subida 
Internacional do Rio Arade, de 
Portimão a Silves, num percurso 
de 12 quilómetros. O CCA, pelo 
terceiro ano consecutivo, saiu 
vencedor na classificação coleti-
va, entre mais de 400 atletas, 23 
clubes e 230 embarcações.

Já em 2020, o atleta do CCA 
Tiago Henriques foi novamen-
te chamado a integrar a seleção 

III Trail 
de Alcochete

Scalipus é Bicampeão Distrital Canoagem da Amora 
organiza campeonato regional

nomeadamente dois lugares no 
“Cinco Ideal”, representados pe-
los jogadores Martim Pereira e 
Iaia Camará, sendo que este úl-
timo foi igualmente considerado 
MVP (Most Valuable Player), o 
jogador mais valioso da prova. 
O clube sadino conquistou tam-
bém o título de Vice-Campeão 
Distrital Sub 18 Masculino e ainda 
alcançou o 3º lugar do pódio na 
categoria Sub 14 Feminino. Com 
estes resultados, o Scalipus Clube 
de Setúbal vai representar a cida-
de no próximo Campeonato Na-
cional de Sub16 e foi igualmente 
apurado para a Taça Nacional em 
Sub 18 Masculinos.

O Scalipus Clube de Setúbal vai representar a cidade no próximo Campeonato Nacional de Sub16

nacional de sub-23 e foi ainda 
chamado pela Federação Portu-
guesa de Canoagem para o En-
contro Nacional de Esperanças 
Olímpicas, organizado pelo Co-
mité Olímpico de Portugal, (COP) 
que decorreu no Porto. Um even-
to que pretendeu enquadrar os 
atletas integrantes no Projeto de 
Esperanças Olímpicas e os seus 
treinadores no espírito da Equipa 
Portugal, com vista à participa-
ção nos Jogos Olímpicos de Paris 
2024.
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Dan Brouillette, Secretário da Energia 
dos EUA, visitou o Porto de Sines acom-
panhado pelo Ministro das Infraestru-
turas e Habitação, Pedro Nuno Santos. 
Uma visita que confirma o crescente in-

teresse que o Governo Americano tem 
demonstrado no Porto de Sines, nomea-
damente no que diz respeito ao incre-
mento das trocas comerciais de GNL – 
Gás Natural Liquefeito. 

O Vinho Adega de Pegões ARAGONEZ 
foi eleito o melhor Vinho presente no con-
curso internacional de Vinhos na PRO-
DEXPO, em Moscovo, Rússia. A Adega 
de Pegões ganhou o Gran Prix Prodex-

po 2020, o troféu mais alto que se atri-
bui a um vinho neste prestigiado con-
curso. A adega ganhou ainda uma Pro-
dexpo Star (segunda distinção mais alta) 
mais 11 medalhas de ouro e 7 de prata. 

Secretário da Energia dos EUA em Sines Pegões ARAGONEZ premiado na Rússia

Venda de vinhos certificados 
ultrapassou os 56 milhões

Côte d´Azur aposta forte na cidade de Setúbal 

Para 2020 o objetivo é manter os níveis de qualidade, aumentar o número de produtores/
exportadores e conquistar novos mercados. 

40 POR CENTO DA PRODUÇÃO DA REGIÃO DE SETÚBAL VAI PARA EXPORTAÇÃO 

NOVAS E MAIS AMPLAS INSTALAÇÕES REFLETEM O VOLUME DE CRESCIMENTO SUSTENTADO DO NEGÓCIO

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

As vendas dos vinhos certifi-
cados da região de Setúbal ul-
trapassaram, no ano passado, 
os 56 milhões de euros, o que 
corresponde a um aumento de 
cinco por cento relativamen-
te aos negócios efetuados em 
2018. Aumentar as exportações, 
consolidando a qualidade já re-
conhecida, é a grande aposta da 
Comissão Vitivinícola Regional 
de Setúbal (CVRS).

Em declarações ao Semmais, 
o presidente da CVRS, Henrique 
Soares, disse que em 2019 cerca 
de 40 por cento dos vinhos pro-
duzidos na região de Setúbal aca-
baram por ser exportados. “Os 
mercados dos países membros 
da União Europeia, mas também 
o brasileiro, o norte-americano 
ou o canadiano, são muito im-
portantes para os nossos produ-
tores. No futuro, esperamos que 
o mercado angolano reanime e 
começar a exportar para outros 
países lusófonos que são locais 
de destino turístico relevantes, 

A Côte d´Azur, mediação imobi-
liária, Lda., devido ao seu cresci-
mento e à aposta de novos proje-
tos em Setúbal, abriu, no passado 
dia 11, novas instalações, na Praça 
do Bocage, “mais amplas e com 
melhor visibilidade”. A cerimónia, 
com bolo e champanhe, contou 
com a presença dos Calema, ban-
da são tomense, com a qual foi 
celebrada em 2019 um contrato 
de parceria e patrocínio. 

Com este novo espaço, a anti-
ga loja da Côte d´Azur, a funcio-
nar há três anos na Avenida Luí-
sa Todi, irá encerrar, dado que “é 
muito pequena” para tanto cres-
cimento e novos projetos, revela a 
sócia-gerente Andreia Pereira. “É 
importante criar boas condições 
para quem nos procura e para 
quem aqui trabalha”, relembran-
do que o lema da Côte d´Azur é “O 
seu objetivo é o nosso desafio”. 

O outro sócio gerente Rachid 
Timchara não tem dúvidas de que 

como Moçambique, Cabo Verde 
ou São Tomé e Príncipe”.

A CVRS certifica atualmente 
cerca de 80 por cento dos vinhos 
da região. A qualidade do pro-
duto final é enaltecida pelo seu 
presidente, que destaca as ações 

2020 irá ser o “ano de Setúbal”, 
revelando que o sonho da empre-
sa passa pela sua consolidação 
no mercado. “Se o mercado do 
imobiliário continuar a crescer, 
estamos preparados para crescer 
e se houver alguma crise, também 
estamos preparados para manter 
os negócios”.

Desde a compra e venda de 
terrenos, casas e apartamentos, a 
Côte d´Azur orgulha-se de proje-
tos imobiliários importantes em 
Setúbal, como o da Avenida Luísa 
Todi, que contempla a construção 
de um condomínio de 15 aparta-
mentos de luxo no antigo Páteo 
do Sérgio. “A obra arranca em 
março e os apartamentos já estão 
a ser comercializados”, sublinha, 
acrescentando que, ainda em 
Setúbal, nas antigas instalações 
da Toyota, quando se sobe para 
o Castelo, irá nascer um condo-
mínio fechado, com piscina, e na 
Rua Almeida Garret irá ser cons-

de formação levadas a cabo entre 
os profissionais do setor, as quais 
permitiram atingir níveis eleva-
dos. “Agora é preciso consolidar 
e procurar mais importadores e 
clientes finais”, afirmou Henrique 
Soares.

truído um condomínio com 74 
apartamentos.    

O projeto Côte d´Azur foi cria-
do em 2012 por um conjunto de 
profissionais altamente experien-
tes no ramo imobiliário, dispos-
tos a mudar a filosofia de aborda-
gem no mercado.

A produção total do ano pas-
sado cifrou-se em cerca de 50 
milhões de litros, tendo sido 
vendidas mais de 55 milhões de 
garrafas contendo vinho certifi-
cado. Os dados são da consultora 
Nielsen e colocam os vinhos da 
Península de Setúbal na terceira 
posição entre os certificados mais 
consumidos no mercado nacio-
nal, com uma quota de mercado 
de 16,5%, em volume, entre os que 
têm Denominação de Origem e/
ou Indicação Geográfica das vá-
rias regiões portuguesas.

 Os vinhos da Península de 
Setúbal foram os que mais su-
biram em termos de vendas em 
volume (1,6%), tendo também o 
valor aumentado em 2.3%, face 
ao mesmo período de 2018. O 
preço médio dos vinhos da re-
gião subiu 0.19 euros por litro, 
tendo ultrapassado os 56 mi-
lhões de euros (56 274 134 €) 
de vendas globais no mercado 
nacional, nos três primeiros tri-
mestres de 2019.

Ao longo do tempo, a em-
presa tem vindo a provar, com 
a sua “crescente e vasta carteira 
de clientes, que o profissionalis-
mo, dedicação e honestidade, são 
qualidades valorizadas pela so-
ciedade”.

Além de Setúbal, a Côte d´Azur 

A CVRS certifica atualmente cerca de 80 por cento dos vinhos da região

Os três anos de atividade em Setúbal da Côte d’Azur foram celebrados com bolo e champanhe

possui sete postos de atendimen-
to, nomeadamente em Sesimbra, 
Santana, Lisboa, Corroios, Azei-
tão e Algés.

A Côte d´Azur tem apostado 
na presença anual em várias fei-
ras imobiliárias, nacionais e in-
ternacionais, nomeadamente em 
Lisboa, Setúbal, França, Bélgica, 
Suíça, Dubai, entre outras, como 
forma de expansão sustentável 
do projeto. “A aposta no mercado 
internacional é um projeto cada 
mais efetivo e justificado. Nes-
tas feiras recolhemos dezenas de 
contatos de clientes interessados 
e os nossos clientes trazem-nos 
novos clientes”, frisa Andreia Pe-
reira.    

O novo espaço da Côte d´Azur 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 19 horas, e aos sába-
dos, das 10 às 18 horas. A equipa 
é formada por 14 comerciais, com 
previsão de crescer até aos 30 
elementos.    AL

14 anos depois a fábrica de Palme-
la da Autoeuropa voltou ao lugar 
cimeiro da tabela das maiores ex-
portadoras, em 2019. Os dados, do 
Instituto Nacional de Estatística, re-
velam que a Petrogal, que há dez 
anos ocupava o lugar cimeiro en-
tre as exportadoras, ocupa agora a 
segunda posição, seguida da Navi-
gator, da Bosch e da Continental 
Mabor.

O ano de 2019 fica, assim, mar-
cado como um ano exímio para a 
Autoeuropa que bateu o record de 
produção, com 256,9 mil carros fa-
bricados. Desses, 255,3 mil foram 
exportados. A estes números so-
mam-se 24 milhões de peças que a 
empresa de Palmela exportou para 
outras fábricas do grupo, o valor 
mais elevado de sempre.

A Petrogal, que detém as refi-
narias de Sines e de Matosinhos, re-
gistou uma queda das exportações 
de produtos petrolíferos até setem-
bro, pela menor disponibilidade de 
produtos.       ES

Autoeuropa volta 
à liderança das 
exportações



Com 19 espetáculos em cena, 
o Bambolinices conta com o 
apoio monetário do município na 
ordem dos 12 mil euros, um “mi-
lagre de gestão que só é possível 
com muita engenharia e créditos 
na comunidade teatral”.
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O Teatro Extremo, de Almada, estreia no 
próximo dia 21, às 21h30, “Era uma vez… 
ou lá o que é”. Desenvolvido na técnica 
do ‘clow’ moderno, o espetáculo procu-
ra através da ingenuidade, espontanei-

dade e imaginação, equacionar as inquie-
tações do público. São intérpretes Bibi 
Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cer-
veira. Vai estar em palco até ao dia 29 de 
março.

Os Tais Quais atuam em Almada, dia 22, 
às 21 horas, no Teatro Municipal Joaquim 
Benite. O Alentejo ocupa um lugar cen-
tral no repertório deste grupo nascido 
em Serpa em 2014, por ocasião e a con-

vite da candidatura do cante alentejano 
a património imaterial da Humanidade. 
É formado por João Gil, Vitorino, Tim, 
Celina da Piedade, Paulo Ribeiro e Se-
bastião Santos.

Extremo estreia “Era uma vez… ou lá o que é” Tais Quais dão concerto em Almada 

PUBLICIDADE

“Carlos César tem sido esquecido em Setúbal”
Com o estatuto de evento internacional, 
pela primeira vez, a segunda edição do 
Bambolinices, com espetáculos em Setúbal 
e Azeitão, marca a estreia da nova produção 
da GATEM-Espelho Mágico, “D. Quixote de 
La Mancha”.   

II EDIÇÃO DO BAMBOLINICES APOSTA EM 19 ESPETÁCULOS 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A 2.ª edição da Bienal de Teatro e 
Artes Performativas para as Fa-
mílias, Bambolinices, organizada 
pela GATEM-Espelho Mágico, 
com o apoio do município, vai de-
correr em Setúbal de 15 a 22 deste 
mês, em homenagem ao ex-ator/
encenador/diretor do Teatro Ani-
mação de Setúbal, Carlos César.  

O ponto alto desta edição é a 
estreia do musical “D. Quixote de 
La Mancha”, no dia 22, às 21h30, 
no Forum Luísa Todi. Trata-se da 
36.ª produção desta companhia, 
cujo texto, encenação e adapta-
ção, a partir da obra de Miguel 
Cervantes, pertence a Miguel As-
sis. A música original, direção e 
adaptação musical é de António 

Carlos Coimbra, e a cenografia, 
adereços, figurinos e sonoplastia 
é assinada por Céu Campos. 

Céu Campos, diretora da GA-
TEM, realça que as expetativas 
para esta edição são “as melho-
res”, com “adesão em massa por 
parte do público”. A GATEM rece-
beu este ano 48 candidaturas de 
projetos de todo o país e estran-
geiro, o que é “obra”. Além disso, 
o Bambolinices presta homena-
gem a Carlos César, “uma figura 
ímpar do teatro muito esquecida 
em Setúbal”. 

Esta edição, com espetáculos 
em Setúbal e Azeitão, tem a par-
ticularidade de ganhar este ano o 
estatuto de internacional, devido 

à inclusão, na sua programação 
de grupos do Brasil e de Espanha.  

“D. Quixote de La Mancha”, 
um clássico de Miguel Cervantes, 
evidencia “o elogio do sonho har-
monioso”, porque “vale sempre a 
pena acreditar. Quem quer, tudo 

vence”. Retrata o ‘Cavaleiro da 
Triste Figura’, acompanhado do 
seu fiel escudeiro, Sancho Pan-
ça, entre montes e vales, lutando 
contra “moinhos de vento e ca-
valeiros imaginários em nome da 
justiça”. 

A GATEM-Espelho Mágico irá estrear a sua 36.ª produção intitulada “D. Quixote de la Mancha”, no dia 22 às 21:30, no Fórum Municipal Luísa Todi

ALCÁCER DO SAL
THE BLACK OWL APRESENTAM 
CDA

A banda rock alcacerense “The 
Black Owl” promove um con-
certo de apresentação do seu 
novo álbum. “Toad on The 
Road” é o single de promoção 
do referido trabalho discog-
ráfico. 

TEATRO PEDRO NUNES, 

15FEV20, 22H30

SESIMBRA
PLANETA TERRA EM DANÇA

O espetáculo de dança 
“Home”, da United Visionary 
Arts, inspirado no famoso livro 
de Carl Sagan, “The Pale Blue 
Dot, Home”, aborda questões 
sobre o Planeta Terra.  

TEATRO JOÃO MOTA, 15FEV20, 21H30

PALMELA
AS NOVAS AVENTURAS DOS TAIS 
E QUAIS

A tour 2020 “As Novas Aven-
turas dos Tais Quais” está de 
passagem por Palmela. O pro-
jeto junta vários artistas, como 
Celina da Piedade, João Gil, 
Jorge Serafim, Paulo Ribeiro, 
Sebastião Santos, Tim, Vitori-
no e Vicente Palma.

TEATRO S. JOÃO, 21FEV20, 21H30

agendacultural
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PUBLICIDADE

cinema

Toda a família de Ki-taek, que está desempregada, vive 
numa cave suja e apertada. Uma obra do acaso faz com 
que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de fa-
mília rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, 
pai, mãe e filhos preparam um plano para se infiltrarem 
também na família burguesa, um a um.

No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascen-
são social custam caro a todos. O filme deixa o espeta-
dor preso ao ecrã desde o princípio ao fim. Um drama 
de grande dinâmica que retrata a história de uma família 
desfavorecida que pretende ocupar o lugar dos ricos.

Vencedor de 4 Óscares da Academia de Cinema de Holly-
wood, entre eles Melhor Filme e Filme Internacional. 
Pela primeira em 92 anos, uma obra não falada em Inglês 
venceu o Óscar de Melhor Filme. 

Para ver no moderno e confortável cinema City.

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS  IMAGENS  DR

“Gostava de vencer
o Eurofestival”
Conhecer Manila e ganhar o Eurofestival
da Canção são desejos do cantor algarvio
a residir em Setúbal.

RAIO-X_EDUARDO SANT’ANA

Qual o maior sonho profissional?
Vencer o Eurofestival da Canção.

E pessoal?
Chegar à idade de ter bisnetos. 

Cidade preferida?
Sydney, mas para viver, Setúbal.

Local que gostaria de conhecer?
Cidade de Manila.

Um desejo para 2020?
Saúde e sucesso profissional. 

Jantar a dois. Quem convidaria?
A minha mulher.

A mulher mais sexy do Mundo?
A minha.

Complete: A minha vida é…
um sonho tornado realidade.

O que não suporta 
no sexo oposto?
A falta de simpatia por acharem 
poder ter segundas intenções.

Comida e bebida preferida?
Sardinhas e água de Monchique.

Qual o seu maior vício?
Fazer amor sem perder um jogo 
do Benfica. 

Último livro que leu?
“Xerazade”,de Manuela Gonzaga.

Último filme que viu no cinema?
A vida de António Variações. 

Melhor peça de teatro?
“A farsa”.

Melhor música de sempre?
“We are the World”.

Qual a sua maior virtude?
Amigo do amigo

E defeito?
Confiar nas pessoas erradas...

Como se chama 
o seu animal de estimação?
O Sydney e o Samaris, dois 

gatos.

O que levaria
para uma ilha deserta?
Comida, bebida e a mulher da 
minha vida.

Dia ou noite?
A luz do dia tem mais encanto.

O que mais teme na vida?
Que aconteça algo de mal aos 
meus filhos ou neto.

A quem ofereceria 
um presente envenenado?
Não quero mal a ninguém.

O maior desgosto da sua vida?
A morte de minha mãe e de um 
irmão.

A design de moda almadense San-
dra Silva marcou recentemente 
presença na 1.ª Gala Darin de Na-
tal e Solidariedade, que decorreu 
no Palácio da Bolsa, no Porto, 
organizado por Ana Bela de Re-
sende. 

No evento foram leiloados 
vários quadros e artigos a favor 
da APPACDM de Castelo de Pai-
va. Sandra Silva, que já ganhou o 
título de Rainha do Avental, em 
Azeitão, aproveitou para divulgar 
o seu projeto criativo de aventais 
práticos e multicoloridos.  

A animação da festa esteve 
a cargo, entre outros, da cantora 
Ágata e de Nuno Flores, músico 
do grupo Corvos.    

A Perpétua Azeitonense, a pe-
dido de várias pessoas, decidiu, 
no início do ano, repor em palco 
o espetáculo “Peripécias no Pá-
tio”, nas suas instalações, mas, a 
7 de março, é a vez mostrarem 
esta divertida comédia, inspira-
da no filme “O Pátio das Canti-
gas”, na sede do Praiense, em 
Setúbal. 

Graça Pereira, a presiden-
te da coletividade, realça que o 
espetáculo tem sido “muito bem 

aceite” pelo público e que reúne 
em palco cerca de 50 pessoas, 
incluindo os músicos da banda 
que tocam ao vivo. “A peça que 
presta homenagem ao cinema 
português, esteve em cena 6 ve-
zes, sempre com casa cheia, o 
que é muito bom”. 

A 18 de abril, a Perpétua irá 
receber a peça “O último fecha a 
porta”, com Carlos Cunha e Éri-
ca Mota, e outro espetáculo, a 9 
de maio, com Marina Mota.

Sandra Silva 
promove 
aventais
no Porto 

“Peripécias no Pátio” 
sobem ao palco do Praienseleitura

“Diabetes, 
o que posso 
comer?”
Com coordenação dos médi-
cos Estevão Pape e Edite Nas-
cimento, e escrito pelas nutri-
cionistas Mariana Afra Pedro, 
Paula Cristina Almeida e Vera 
Ruivo Dias, o livro “Diabetes, o 
que posso comer?” ensina-nos 
a ter cuidado com aquilo que 
comemos, sobretudo para pes-
soas que sofrem desta doença. 

Com o selo da Lidel, a obra 
aposta na prevenção desta 
doença crónica. Não é mais 
um livro sobre alimentação 
mas sim sobre nutrição e saúde 
para aqueles que, embora so-
frendo de uma perturbação do 
metabolismo, podem ter uma 
vida equilibrada e mais feliz 
sem demasiadas restrições e 
preocupações com a doença. 

“Parasitas”
Realizador: Bong Joon-Ho

Elenco: Cho Yeo-Jeong, Park 
So-Dam, Choi Woo-Shik

Género: Drama/Thriller

Duração: 132 minutos

Nacionalidade: Coreia do Sul

 
Esta semana temos para 
aos nossos leitores convi-
tes para o musicais de Fi-
lipe La Feria “Severa” e “A 
Rainha do Gelo”, em cena 
no Teatro Politeama, há 
largos meses, com suces-
sivas lotações esgotadas. 
Para ser contemplado 
basta ligar 935388102.   

Ganhe 
convites
para o teatro
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BOCA DE CENA

RODRIGO FRANCISCO
DIRETOR DA COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA

SIGA O NOSSO CONCELHO

JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CM SEIXAL

“Descentralizar sim, 
desta forma não”

Últimos dias para assistir 
a «Viagem de Inverno»

O PROCESSO de descentrali-
zação de competências para 
os municípios, tem sido, desde 
a sua génese, mal gerido. Um 
verdadeiro processo de descen-
tralização não se resume a uma 
pura transferência de compe-
tências entre a Administração 
Central e Administração Local, 
ainda por cima sem recursos.

Um verdadeiro processo de 
descentralização implica a pre-
servação da autonomia admi-
nistrativa, financeira, patrimo-
nial, normativa e organizativa 
interna das autarquias locais; 
implica a garantia do acesso 
universal aos bens e serviços 
públicos necessários à efetiva-
ção de direitos constitucionais 
e a universalização de funções 
sociais do Estado; implica a 
coesão nacional, a eficiência e 
eficácia da gestão pública; im-
plica a clareza na delimitação 
de responsabilidades e a ade-
quação dos meios às necessida-
des, por fim, obrigatoriamente, 
implica a estabilidade de finan-
ciamento no exercício das atri-

«VIAGEM de Inverno», de Elfried 
Jelinek, com encenação de Nuno 
Carinhas, estreou a 24 de Janeiro 
na Sala Experimental do Teatro 
Municipal Joaquim Benite e está 
em cena só até ao dia 23 deste 
mês: são os últimos dias para as-
sistir à última criação da Compa-
nhia de Teatro de Almada, a que 
nem o público nem a crítica têm 
ficado indiferentes.

Elfried Jelinek, a autora aus-
tríaca vencedora do Prémio 
Nobel da Literatura em 2004, é 
um dos nomes de referência do 
chamado ‘teatro pós-dramático’. 
Tal como Thomas Bernhard (de 
quem já montámos O fazedor 
de teatro e O presidente, ambas 
encenações de Joaquim Benite), 
a escritora mantém uma rela-
ção tensa com o seu país natal, 
denunciando nos seus textos a 
pulsão nacional-socialista que 

buições que lhes estão come-
tidas. Um verdadeiro processo 
de descentralização implica o 
poder de execução, mas implica 
igualmente o poder de decisão, 
de planeamento e programação.

É preciso esclarecer: descen-
tralizar sim, desde que existam 
meios técnicos e financeiros 
ajustados às necessidades. As 
autarquias não são, e não po-
dem ser, simples tarefeiros de 
matérias cujo Estado Central 
pretende descartar. A descen-
tralização de competências só 
pode ter um objetivo, o de be-
neficiar as populações, e com 
o atual modelo que o governo 
pretende implementar, o que 
está em causa é exatamente o 
contrário.

Na saúde, a competência 
das autarquias deve centrar-
-se na prevenção da doença e 
na implementação e promoção 
de projetos de estilos de vida 
saudáveis, e não na gestão de 
cuidados de saúde primários. 
A verdade é que nenhum dos 
atuais problemas dos Cuidados 

persiste em certas camadas da 
sociedade do seu país. Só que 
onde Bernhard cria persona-
gens que se lançam em monólo-
gos elípticos, pontuados apenas 
por sintéticas intervenções de 
uma plêiade de comparsas qua-
se sempre inquietantes, Jelinek 
compõe uma verdadeira torren-
te de palavras que submergem 
o conceito de personagem. Ber-
nhard criou figuras inesquecí-
veis (Minetti, Bruscon...), as mais 
das vezes escritas à medida dos 
grandes actores austríacos do 
seu tempo, ao passo que Jelinek 
recusa as convenções do teatro 
tradicional — como acção, espa-
ço e tempo. As palavras da autora 
de Viagem de Inverno destinam-
-se a vozes, não a personagens. 
Interpretam esta ‘viagem imóvel’ 
três actrizes de três gerações dis-
tintas: Teresa Gafeira, fundado-

de Saúde Primários vai ser re-
solvido com esta transferência, 
logo o que se vai transferir será 
o problema para outra entidade 
que também não terá a capaci-
dade para os resolver.

No concelho do Seixal, com 
170.000 habitantes, existem 
nove instalações de saúde e re-
gista-se um défice de três equi-
pamentos, para além da falta 
médicos e enfermeiros de fa-
mília, deixando 40.000 utentes 
sem o devido enquadramento. 
Segundo o mapa do governo 
sobre as despesas para as ins-
talações já existentes, foram 
gastos em 2018 zero euros em 
seguros dos estabelecimentos 
de saúde; 492€ em arranjos ex-
teriores; 871€ em manutenção 
de elevadores; 1053€ em manu-
tenção de sistemas de deteção 
de incêndios e extintores, entre 
outros.

Se adicionarmos os valores 
que o governo propõe transferir 
para a conservação e reabilita-
ção destas nove unidades, che-
gamos à soma de 123.365€, que 

ra da CTA; Flávia Gusmão, que 
colabora pela primeira vez com 
a nossa Companhia; e Ana Cris, 
que se estreou profissionalmen-
te nesta Casa em 2011.

A par do espectáculo, têm de-
corrido no ‘foyer’ do teatro, aos 
Sábado à tarde, as «Conversas 
com o público», coordenadas 
por Bruno Monteiro, que convi-
da interlocutores de várias áreas 
a dialogar com os espectadores 
acerca dos temas suscitados 
pela peça. Hoje, às 18h00, esta-
remos à conversa com Vera San 
Payo de Lemos e Daniel Ribas; 
e no próximo Sábado, à mesma 
hora, teremos como convidados 
António Pinto Ribeiro e Regina 
Guimarães. 

Várias das sessões de «Via-
gem de Inverno» têm esgotado, 
pelo que se prevê uma enchente 
na última semana da carreira da 

se dividirmos por nove totaliza 
13.700€, por cada uma, por ano.

Tendo em conta que esti-
mamos uma necessidade de 
investimentos imediata de cin-
co milhões de euros, para a re-
qualificação destas instalações 
de saúde, podemos concluir que 
seriam necessários cerca de 40 
anos para perfazer esse mon-
tante.

Em janeiro quando parti-
cipei na conferência «Os Ca-
minhos da Descentralização», 
no Porto, ficou clara a rejeição 
massiva das autarquias a um 
processo de enfraquecimento 
do Poder Local Democrático. 
O que está agora perto de se 
tornar realidade é a suspensão 
do modelo de descentralização 
proposto pelo governo de forma 
a que este possa ser renegocia-
do. 

Congratulamo-nos com isso 
e esperamos que esteja para 
breve, para que a descentrali-
zação possa avançar e que da 
mesma resultem benefícios cla-
ros para as populações.

peça. As críticas entretanto pu-
blicadas apontam nesse sentido. 
Rui Monteiro, no «Público» refe-
re que “‘Viagem de Inverno’ não é 
título de comédia sentimental ou 
de qualquer dessas reminiscên-
cias saudosistas que a indústria 
cultural tem produzido em bar-
da”, ao passo que Helena Simões, 
no «Jornal de Letras» sublinha 
a “coerência estética e estilísti-
ca” do espectáculo, no qual “três 
grandes actrizes proferem, com 
generosidade, invenção e talen-
to, os discursos constituídos por 
associações de temas: Teresa Ga-
feira assume, exemplarmente, a 
camada coloquial e ferozmente 
irónica; Flávia Gusmão dá voz 
ao ‘eu’ lírico e desesperado com 
emotiva intensidade poética; e 
Ana Cris expressa com acuidade 
técnica a abstração fria e cortan-
te da linguagem”.
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Breves notas 
sobre a Eutanásia
O DEBATE sobre a morte me-
dicamente assistida voltou 
ao centro das atenções. Não 
é, pois, uma discussão nova 
e, sabe-se, que tanto em 2018 
como agora, é um tema que 
divide opiniões e cega mui-
tos credos, desde logo o credo 
partidário.

O partido no governo tem 
responsabilidades políticas, 
porque o seu último congresso 
nacional abriu portas para o 
relançamento desta matéria, a 
mais sensível de todas as ma-
térias sensíveis.

Não creio, pois, que tives-
se havido, como alguns subli-
mam, uma ‘venda’ forçada pela 
esquerda socialista, nomeada-
mente ao Bloco de Esquerda. 
Nem acredito que, neste par-
ticular, as agendas políticas 
se sobreponham a um direito 
individual tão difícil de legislar.

Eu próprio me confesso 
dividido, entre esse direito 
inalienável de cada um fazer 
da sua vida o que lhe aprou-
ver. Sobretudo nos casos que 
estão no centro da legislação 
e regulamentação que os par-
lamentares serão chamados 
a decidir, com a legitimidade 
consagrada pelos votos de to-
dos nós. E, noutro plano, como 
acérrimo defensor do direito à 
vida em todas as plenitudes.

O debate, neste caso, é re-
levante, desde que se centre 
nas questões essenciais. O pior 
que se pode fazer nesta discus-
são pública, é colocar o pro-
blema em convicções inúteis. 
Porque, na verdade, não está 
em causa alguém escolher por 
outro, mas apenas a criação de 
uma ‘janela’ para que, em ca-
sos de sofrimento extremo e 
sem saída, o Estado não pena-
lize criminalmente a decisão e 
o ato de se por fim à vida.

Mas, claro, é uma morte. E 
a luta pela vida, deve ser, em 
primeira e em última instância, 
o único caminho a seguir. A co-
meçar pela assistência médica 
e hospitalar, honrando uma 
classe de compromisso com o 
doente e com o ser humano, e 
um Estado que cuida dos seus 
cidadãos, todos, sem olhar a 
meios, primeira razão de uma 
civilização avançada e demo-
crática.

Por isso, caso avance a 
decisão política, é preciso de-
ter-nos apenas nas razões su-
periores do indivíduo, não dei-
xando espaço, muito menos 
brechas, para aviltar, sem rei-
-nem-roque, estes interesses 
superiores. Do indivíduo e dos 
deveres da sociedade.

EDITORIAL
RAUL TAVARES

DIRETOR
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Problemas novos
e velhas soluções

O Orçamento
do Sorriso

Parónimas
DIZ-NOS o dicionário que são 
palavras cujos fonemas po-
dem confundir-se com os de 
outras por razões etimológi-
cas ou simplesmente tónicas. 
Outras soluções teríamos, 
mas esta cabe bem quando 
nos ocorrem os mistérios 
que, por vezes persentimos, 
quando se ouve falar em mi-
nistérios.

No dia-a-dia de todos nós, 
seja qual o tema ou problema 
que nos surja, há sempre um 
Ministério a comandar as 
operações e em simultâneo 
logo nos assola um misté-
rio que é maior ou menor 
inversamente proporcional 
ao conhecimento académico 
que possamos ter sobre o as-
sunto.

Recuemos para trazer à 
baila a recente polémica so-
bre a redução do IVA para a 
energia. O Mistério das Fi-
nanças lá terá as suas razões 
para defender que a taxa não 
poderá baixar, mas o mis-
tério que se agigantou nas 
várias bancadas do Parla-
mento deixou a esmagadora 
maioria dos contribuintes 
sem palavras para etiquetar 
a solução e certamente a in-
competência rivalizou com a 
maldade.

Não é preciso gastar mui-
tas horas em frente às televi-
sões para nos apercebermos 
do algo confuso que cerca os 
muitos casos entregues aos 
tribunais, quer os das alega-
das “trapalhadas” que tra-
zem à baila muita gente que 
queríamos que tivessem sido 
responsáveis enquanto tive-
ram cargos políticos, quer de 
outros ligados a clubes, seja 
na gerência ou no apoio no 
momento dos jogos.

Sem querer atirar res-
ponsabilidades para cima 
de qualquer ministério, po-
demos levantar um pouco 
a cabeça e tentar perceber 
onde aquele avião passará a 
aterrar, isto para dar tempo 
e paciência para que alguém, 
com conhecimento sem mis-
tério, nos possa revelar um 
pouco da sua sabedoria de 
modo a que não fique no ar 
qualquer dúvida sobre as 
vantagens e redução de in-
convenientes para que o fu-
turo aeroporto seja implan-
tado aqui e não ali.

FIO DE PRUMO

JORGE SANTOS
JORNALISTA

TODOS os dias nascem proble-
mas novos. No turismo também. 
Ou, melhor dizendo, no turismo 
especialmente. E, no entanto, per-
sistem as soluções velhas. Velhas 
de anos ou mesmo de décadas. E 
essas soluções são sinónimos de 
danos económicos, mas também 
danos de atitude e de comporta-
mento.

O pior é que têm nomes “bo-
nitos”; e convenceram-nos, ao 
longo das últimas décadas (leram 
bem: décadas!) de que geram 
resultados. E, nesse engano, do-
minaram, e dominam, parte das 
prioridades do turismo. Os seus 
nomes, tão conhecidos como 
valorizados, são: feiras “promo-
cionais” e eventos. Comecemos 
pelas feiras. Ou, numa formu-
lação alternativa, pela ilusão de 
que contactos no contexto das 
feiras são iguais a resultados. 
Desde sempre, e por muito tem-
po ainda, nos dirão, no esplendor 
do artifício, que a participação 
numa feira é a solução milagrosa. 
Esta tal de feira cria valor (é sem-
pre bom nunca quantificar, afinal, 
qual é esse valor). E é sinónimo 
de sucesso garantido. Que con-
fere notoriedade. Que, qual ine-
vitabilidade, sobre tudo o que se 
fala, e promove e se oferece (sim 

“Um orçamento de rosto humano, ros-
to de Portugal, dos portugueses, e de 
todos os que querem viver e trabalhar 
em Portugal”

Ana Mendes Godinho, Ministra do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social

O NOSSO distrito de Setúbal tem 
pela frente desafios à medida da 
sua dimensão, por sermos uns 
dos maiores distritos do país 
em população e em população 
jovem, por termos um enorme 
potencial de desenvolvimento, 
por termos capacidade produ-
tiva instalada com perspetivas 
de crescimento, as políticas pú-
blicas em matéria de trabalho, 
solidariedade e segurança social 
ganham especial significado e 
impacto no nosso distrito de Se-
túbal.

A citação com que comecei 
este artigo é a fisionomia do Or-
çamento de Estado para 2020, 
mas para lhe dar uma expres-
são ao rosto, escolhi o título “O 
Orçamento do Sorriso”. O Orça-
mento de Estado 2020 traz mais 
sorrisos às famílias, aos jovens, 
às crianças, ao futuro, aos traba-
lhadores, aos mais vulneráveis e 
aos idosos.

porque nas feiras se oferece mui-
to: de produtos a informação), 
na perspetiva do turismo, se fará 
grandeza e reconhecimento.

Curiosamente (ou talvez não) 
nem uma palavra sobre o digi-
tal. Nem uma palavra sobre os 
comportamentos dos turistas na 
segunda década do século XXI. 
E pior: milhões depois alguém 
fez as contas? Já sabem qual é a 
resposta, não sabem? Claro que 
não! Mesmo fazer as contas, em 
particular quando se fala em fei-
ras, não é, nem de perto nem de 
longe, fácil.Tendo já passado 20 
(vinte) anos no novo século, os 
“velhos hábitos” parecem ter difi-
culdade em mudar. Senão, repa-
re na mais recente feira perto de 
si (ou normalmente longínqua, 
porque quanto mais longe mais 
apelativas as feiras se tornam). 
Porque será?

Quem pensa que uma frase 
bonitinha e uma imagem atraen-
te faz alguém sair de casa para fa-
zer férias num destino é um ama-
dor no mundo da persuasão. As 
pessoas, e as pessoas enquanto 
turistas, estão informadas como 
nunca. São, que nunca se esque-
çam, inteligentes. Informam-se 
com quem já viveu experiências 
em lugares que lhes parecem 

O orçamento responde ao 
desafio estratégico para a ques-
tão demográfica,  que durante 
a crise e o programa de ajusta-
mento piorou: não apenas a já 
muito baixa natalidade se redu-
ziu ainda mais, como piorou dra-
maticamente o saldo migratório, 
por terem sido convidados, pelo 
governo de Direita, a sair do país 
centenas de milhares de pessoas.

Os dados mais recentes so-
bre demografia são animadores, 
em 2018, Portugal teve a melhor 
taxa de fecundidade desde 2005, 
atingindo o valor de 1,42 nasci-
mentos por mulher. Por outro 
lado, contrariando os recentes 
fluxos negativos de migração 
líquida (2011-2016), em 2017 e 
2018 esta tendência inverteu-se, 
ou seja, já temos mais gente a 
entrar e a regressar a Portugal 
do que a sair, o que significa um 
enorme passo para o nosso de-
safio demográfico. 

O desafio demográfico é um 
caminho longo que tem de ser 
percorrido com políticas públi-
cas de incentivo à Natalidade, 
desenhadas de forma integrada 
para serem eficazes. 

Um dos fatores, mais impor-

atraentes. Escolhem o que já 
gostam. Querem o que lhes inte-
ressa. E o que lhes interessa é a 
realidade. Viver um conjunto de 
experiências.No entanto os ven-
dedores de ilusões não desarma-
ram. E, têm um poderoso aliado: 
um certo país que não faz contas 
nem está habituado a avaliar os 
“investimentos” que faz. Um luxo 
num país (aparentemente) rico. 
Por isso investimento e despesa 
estão hoje totalmente confundi-
dos. Na próxima brilhante feira 
de que ouvirem falar, não deixem 
de pensar: que resultados terão 
sido atingidos? E, já agora: quem 
ganha, realmente, com ela?

Depois, e porque um mal nun-
ca vem só, aparecem os “even-
tos”, aliados e irmãos gémeos da 
dita “promoção”. Tirando exce-
ções, poucas e limitadas, estamos 
no império da despesa. Os prota-
gonistas são pagos. A organiza-
ção tem, naturalmente, um custo. 
Os convidados, bem os convida-
dos são convidados. A divulgação 
(sempre pouca e sempre insufi-
ciente) tem, também, um custo. 
E para cada custo uma fatura. E 
imaginem quem, afinal, paga to-
das estas faturas? Exato, acertou! 
É você que paga. Somos nós que 
pagamos. O que realmente é re-

tante, que constitui como blo-
queio ao nascimento de filhos, é 
o custo financeiro da criança e é 
nessa perspetiva da eficácia das 
medidas que o governo lançou 
as seguintes medidas de forma 
integrada: 

1. Conforme previsto no 
Programa do Governo, vai este 
ano avançar o Complemento-
-Creche, esta medida será uni-
versal, até ao final da legislatu-
ra, com um apoio de 60€ para 
o segundo filho. No ano de 2020 
o Complemento-Creche tornará 
as creches gratuitas para todas 
as crianças das famílias que se 
encontrem no 1.º escalão e para 
os segundos filhos das famílias 
que se estejam no 2.º escalão, 
esta medida abrangerá, desde 
já, cerca de 50.000 crianças.

2. O Alargamento da rede 
de creches, através do aviso PA-
RES 2.0 - com um pacote finan-
ceiro de 37M€ - prevê a criação 
de novos lugares nos concelhos 
com menor cobertura de cre-
ches, no distrito de Setúbal esta 
medida ganha especial impor-
tância por incluir os concelhos 
de Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 

levante é que nada disto é inevi-
tável. Tudo pode ser diferente. E 
diferente para melhor. Os even-
tos são parte da nossa cultura e 
da nossa identidade. Claro que 
sim. Nas festividades, na cultura, 
no desporto. Mas podem ser in-
vestimento. Como são aliás em 
tantas latitudes e outras tantas 
geografias. Podem atrair pessoas, 
turistas, patrocinadores. Podem 
ser projetos que criam valor. Que 
trazem riqueza (e não despesa) às 
nossas cidades e à nossa região. 
Pergunta-se: então porque é que 
não trazem?

A resposta começa por ser 
simples. Porque estes eventos 
são desenhados, são pensados, 
para serem, precisamente, uma 
despesa. São a medida do cheque 
(ou da transferência) público. 
Se o cheque é grande também o 
evento. Se o cheque é pequeno 
o evento é pequeno. O cheque é 
a sua razão de ser. Quando a sua 
razão de ser deviam ser as pes-
soas, os públicos, os cidadãos e 
as empresas. Que, afinal, pagam a 
“festa”. O que se lamenta é a fal-
ta total de entendimento de que 
tudo o que é insustentável não 
tem futuro. Não tem nem nunca 
terá. Por isso a palavra-chave é: 
sustentabilidade.

Sesimbra e Setúbal. 
3. Maior dedução fiscal 

no IRS a partir do 2.º filho, o 
desagravamento fiscal será fei-
to através da majoração de de-
duções já existentes, o que na 
prática reduz o imposto final a 
pagar.

4. Ainda como medida de 
incentivo à natalidade, no ano 
de 2020 o Governo vai imple-
mentar a atribuição plena do 
Abono de Família para as crian-
ças entre os 4 e 6 anos. Este 
apoio às famílias corresponde a 
um total de 830 milhões euros, 
mais 37 milhões do que 2019 e 
mais 200 milhões do que em 
2015. São mais 32%.

5. Atribuição do gozo 
obrigatório de 20 dias úteis de 
licença parental, exclusiva do 
pai, paga a 100%.

6. Aumento do montan-
te diário para assistência a fi-
lho desde o 1.º dia, de 65% para 
100% da remuneração.

O pacote financeiro inte-
gral das medidas de incentivo 
à Natalidade ascende a 1.500 
milhões € e fará Portugal, e em 
particular o distrito de Setúbal, 
ter mais sorrisos de crianças.




