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Quinta da Parvoíce 
em alerta com 
demolições do IHRU

Vale da Rosa pode 
vir a receber Cidade 
do Conhecimento

Foliões 
saem 
à rua 
já este fim 
de semana

Os moradores daquela zona de construção 
clandestina de Setúbal estão de prevenção 
até segunda-feira, à espera de ver cair mais 
algumas habitações. O IHRU promete 
demolir apenas habitações devolutas

É um projeto que pode atingir 800 milhões 
de euros de investimento, pelas mãos do 
grupo The Pitroda LLC. O protocolo foi 
assinado esta semana com o município de 
Setúbalpág. 2 pág. 6

Pontes rodoviárias 
da Península são
ainda anteprojeto 
e dependem 
do aeroporto

A construção das pontes rodoferroviárias entre 
Barreiro, Seixal e Montijo continua em carteira, 
mas nunca avançará antes de 2026 pág. 3
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ABERTURA

Autarcas pugnam por mais e melhores transportes com condições de conforto e segurança

Quinta da Parvoíce 
contesta demolições

Autarcas da região expectantes
mas lembram que o Estado tem de investir
A frota de “autocarros amarelos” a baixo custo vai ser uma realidade. O sistema de transportes na AML vem 
beneficiar toda a Margem Sul, mas as câmaras municipais lembram que o Governo tem de comparticipar.

CARRIS METROPOLITANA DEVERÁ COMEÇAR A CIRCULAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  IMAGEM DR

Parte das habitações clandes-
tinas que ainda persistem no 
morro da Quinta da Parvoíce, 
em Setúbal, frente ao Sado, de-
verão ser demolidas, por ordem 
do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU), 
esta segunda-feira, segundo 
apurou o Semmais.

Os moradores afirmam ter 
sido confrontados na última 
quarta-feira, com editais às suas 
portas, com a ordem de demo-
lição. 

Ontem, ao final do dia cer-

A nova marca de serviço público 
de transporte rodoviário da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) 
só deverá começar a circular no 
segundo semestre de 2021, cer-
ca de seis meses depois de estar 
concluído o concurso internacio-
nal que irá selecionar a empresa 
ou consórcio que vai servir os 18 
concelhos. Trata-se de um pri-
meiro passo que promete revolu-
cionar, para melhor, a prestação 
de serviços numa área que pode-
rá ter então cerca de 2,5 milhões 
de pessoas. As câmaras munici-
pais, no entanto, avisam o Gover-
no: É necessária maior comparti-
cipação estatal.

Antes do final do ano a AML 
não terá concluído o processo 
que irá selecionar a(s) empresa(s) 
que entre autocarros, numa pri-
meira fase, e barcos e metropoli-
tano, num período seguinte, irão, 
por uma fase inicial de sete anos, 
constituir a Carris Metropolitana, 
num processo com um custo esti-
mado de 1,2 mil milhões de euros.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Palmela, Álvaro Amaro, 
que gere a maior extensão de ter-
ritório de entre todos os municí-
pios que integram a AML, diz que 
atualmente o seu município gas-
ta, por ano, 1,280 milhões de eu-
ros e que no futuro esse montante 
pode chegar aos 1,6 milhões. “O 
Governo não pode simplesmen-
te desresponsabilizar-se trans-
ferindo, ao abrigo do Programa 
de Ação de Redução Tributária, 
algumas verbas”, declarou ao 
Semmais. 

Os dados disponibilizados 
pela AML dizem que, no ano pas-
sado, as autarquias terão gasto no 
transporte rodoviário cerca de 25 
milhões de euros, montante que 
vai subir para os 31 milhões no 
ano em curso e que, nos seguin-

ca de 50 residentes juntaram-
-se para demonstrar “revolta e 
preocupação” por “não estarem 
a ser tratados com dignidade”, 
referiram à nossa reportagem.

Segundo afiançou o Padre 
Constantino Alves, da paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, 
que se juntou à população, “as 
pessoas estão alarmadas, por-
que são famílias muito pobres, 
com filhos, baixos salários e sem 
ter para onde ir”. 

O pároco, lamenta que as en-
tidades competentes tivessem 

tes, poderá atingir os 43 milhões.

Melhores condições de circulação 
e benefícios para o ambiente 

Álvaro Amaro, afirma ter ele-
vadas expetativas com a Carris 
Metropolitana, e lembra que os 
custos imediatos para que surjam 
mais autocarros em novas linhas 
a criar e no reforço das existentes 
acarretam outros ganhos quase 
imediatos, uma vez que o trans-
porte coletivo irá sobrepor-se ao 
individual e, desse modo, surgi-
rão imediatos benefícios ambien-
tais. “Vamos ter um importante 
reforço para as áreas rurais do 
concelho e também às ligações 
ferroviárias”, atestou. 

O mesmo otimismo é par-
tilhado por Pedro Lavrado, ve-
reador da Câmara Municipal de 
Alcochete, que salienta não só 

“permitido que nos últimos dois 
anos continuassem a construir 
casas na encosta para agora as 
demolirem sem aviso prévio”.

Jorge Pimenta e Manuel 
Caiuca, moradores da comuni-
dade, deslocaram-se ao IHRU, 
na manhã de ontem, para “ten-
tar ganhar tempo e explicar que 
todas as casas estão habitadas”. 

“É inadmissível o que está a 
acontecer, mas foi-nos garanti-
do que nos contactavam na se-
gunda feira. Pode ser que os tra-
balhos não avancem”, auguram.

Os editais colocados nas 
onze habitações não deixam 
margem para dúvidas e apon-
tam o dia 24 como o dia em que 
a população deve “desocupar o 
terreno” que será alvo de uma 

os benefícios de existirem auto-
carros mais ecológicos, como o 
facto de os mesmos passarem a 
ser mais cómodos e de possibili-
tarem uma eventual deslocação 
mais rápida, barata e segura em 
toda a área da AML.

Pedro Lavrado sublinhou, à 
semelhança de outros autarcas 
que já se pronunciaram publica-
mente, a relevância que o projeto 
assume para toda a Margem Sul 
do Tejo, onde poderá vir a servir 
mais 30 a 40 por cento da popu-
lação. Também o presidente da 
Câmara do Montijo, Nuno Canta, 
manifestou ao Semmais a espe-
rança de que a Carris Metropo-
litana resolva a médio prazo os 
problemas de circulação das cer-
ca de 900 mil pessoas que agora 
residem na Margem Sul do Tejo 
e que lhes possibilite não só um 
mais fácil acesso a Lisboa, como 

ação de “limpeza e demolição”.
Contactada pelo Semmais, 

a todos os restantes concelhos 
que compõem a AML, uma vez 
que o sistema que irá começar a 
vigorar no segundo semestre do 
próximo ano e que integrará qua-
se 600 percursos de autocarros 
vai também abranger as zonas de 
Amadora, Oeiras, Sintra, Cascais, 
Mafra, Loures, Odivelas e Vila 
Franca de Xira.

“Mais e melhores transpor-
tes, com condições de conforto e 
segurança, capazes de possibili-
tarem uma melhor mobilidade e 
a preços acessíveis para todos”, 
sintetizou o autarca.

Projeto prevê integração dos fun-
cionários das diferentes empresas 

Os autocarros que vão sur-
gir nas duas margens do Tejo (na 
zona dos 18 municípios da AML) 
terão todos a cor amarela. Mesmo 

Natividade Coelho, diretora do 
Centro Distrital de Setúbal da 
Segurança Social, assegurou que 
de acordo com a informação de 
que dispõe “o que vai acontecer 
é fora do perímetro habitacional 
e não é para já”. 

Há dois anos foi criado um 
grupo de trabalho, para estudar 
as alternativas para as constru-
ções que têm crescido de forma 
visível na Quinta da Parvoíce, 
sem que nenhuma solução te-
nha sido apresentada. 

A população, em conjunto 
com a Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição, a Cáritas 
Diocesana e alguns represen-
tantes políticos, garante “conti-
nuar a defender com dignidade 
os seus direitos”.

podendo pertencer a empresas 
diferentes, porque a Carris Me-
tropolitana não prevê que ape-
nas um grupo rodoviário utilize 
os seus próprios meios, o novo 
projeto terá obrigatoriamente de 
empregar, por parte do operador 
que vencer o respetivo lote (Su-
doeste, que inclui Almada, Seixal 
e Sesimbra, e Sudeste, que integra 
Alcochete, Moita, Montijo, Pal-
mela e Setúbal, bem como os in-
termunicipais, que vão assegurar 
a ligação ao Barreiro e Lisboa) to-
dos os trabalhadores que efetuam 
o transporte rodoviário, confor-
me explicou o departamento de 
gestão e planeamento dos siste-
mas de transporte da AML, Sérgio 
Pinheiro. Não existirão, portanto, 
despedimentos.

A gestão dos transportes da 
AML deverá, numa data que ain-
da não se encontra estipulada, vir 
a incluir os transportes maríti-
mos e também o metropolitano 
(possível integração da Soflusa, 
Transtejo e Metropolitano). Essa 
é a expetativa do primeiro secre-
tário metropolitano, Carlos Hum-
berto, que no início da semana fez 
a apresentação do projeto numa 
cerimónia realizada no Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa.

Recorde-se, por fim, que com 
as alterações já em curso, os pre-
ços dos passes para cerca de 900 
mil habitantes da área da AML é, 
já hoje, bastante atrativo, cifran-
do-se nos 30 euros mensais para 
uma área municipal, ou nos 40 
para toda a zona metropolitana. 
Os maiores de 65 anos apenas 
pagam 20 euros, enquanto que os 
menores de 12 usufruem da tota-
lidade do serviço de borla. Exis-
tem ainda os modelos Navegante 
Família Municipal (num total de 
60 euros) e Navegante Família 
Metropolitano (80 euros).

Comunicação afixada em casas habitadas
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A câmara de Sines vai atribuir 75 bolsas 
de estudo a alunos do concelho que fre-
quentam licenciaturas. O valor unitário 
de cada bolsa é de 1000 euros, ou 500 
para os alunos inscritos na Universida-

de Aberta. As bolsas de estudo da autar-
quia sineense são atribuídas tendo em 
consideração os rendimentos dos agre-
gados familiares e o aproveitamento es-
colar dos alunos.

Já está em funcionamento um dos cin-
co postos de carregamento de veículos 
elétricos que a autarquia de Palmela ti-
nha solicitado. O município tem vindo a 
investir na mobilidade mais eficiente, 

para reduzir a pegada de carbono. São 
exemplos a criação de uma rede de ci-
clovias e o investimento no transporte 
público cujo investimento ultrapassa os 
1,3 milhões de euros.

Autarquia de Sines apoia alunos do Superior Carros elétricos abastecem em Palmela

Pontes rodoviárias na Península são para já anteprojetos

Ligação do Parque Empresarial
à ETAR promete um Tejo mais limpo

Governo mantém pontes em planeamento estratégico, mas só depois da decisão final sobre a construção do novo 
aeroporto no Montijo é que avançam as obras sobre o Tejo no Montijo, Seixal e Barreiro.

Inaugurada na passada quinta-feira, a ligação em alta do Parque 
Empresarial da Baía do Tejo à ETAR do Barreiro/Moita promete 
mais respeito pelo ambiente. Jacinto Pereira diz que o Barreiro com 
“passivos ambientais chegou ao fim”.

LIGAÇÕES MONTIJO, SEIXAL E BARREIROS NÃO DEVEM ESTAR PRONTAS ANTES DE 2026

MENOS 15,4 TONELADAS DE RESÍDUOS DESCARREGADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  IMAGEM DR

TEXTO NUNO RAMALHO  IMAGEM DR

O Governo pensa construir as 
pontes rodoferroviárias entre os 
concelhos do Barreiro, Seixal e 
Montijo. São empreendimentos 
tidos como fundamentais e que 
ganham maior relevância caso 
avancem as obras do futuro aero-
porto nesta última cidade. No en-
tanto, não será para o ano que os 
trabalhos se vão iniciar, uma vez 
que de momento apenas existem 
anteprojetos em análise.

A construção das pontes, que 
poderão ter um custo na ordem 
dos 200 milhões de euros, faz 
parte do Plano Nacional de In-
vestimentos até 2030. Os tra-
balhos não estarão, no entanto, 

“Um dos pilares fundamentais 
da Baía do Tejo é a regeneração 
urbana e um dos pilares da re-
generação urbana é a regene-
ração ambiental”, sublinhou ao 
Semmais Jacinto Pereira, presi-
dente da Baía do Tejo, quinta-fei-
ra, durante a cerimónia de ligação 
dos efluentes do Parque Empre-
sarial à ETAR Barreiro/Moita, da 
Simarsul.

Para o responsável da Baia do 
Tejo, trata-se mesmo de “fechar 
um ciclo” há muito desejado na 
região, uma vez que a ligação dos 
efluentes em alta, evita descargas 
no rio Tejo. “Foi um processo lon-
go e, obviamente, hoje é um dia 
importante porque marca uma 
resolução definitiva”, destacou 
Jacinto Pereira, referindo-se às 
mais de 15 toneladas (quantidade 
relativa a três meses) de resíduos 
que eram despejados no Tejo.

Presente na cerimónia,  o mi-
nistro do Ambiente e da Acção 
Climática, Matos Fernandes, con-
siderou que com esta ligação em 
alta à ETAR do Barreiro/Moita 
“os efluentes urbanos ficam vir-

concluídos, antes da entrada em 
funcionamento do aeroporto 
no Montijo, sendo que o avanço 
das obras desta infraestrutura 
está igualmente pendente dos 
pareceres favoráveis de todas as 
câmaras municipais abrangidas 
pelo projeto. E, neste momento, 
conforme já tornaram público, 
escoltados na lei que o Governo 
admitiu de imediato vir a mudar, 
os presidentes dos municípios do 
Seixal e da Moita, não dão “luz 
verde”.

As obras não deverão ficar 
concluída até 2026, sendo que, 
mesmo que o aeroporto não ve-
nha a ser construído nos terrenos 

tualmente resolvidos”, ressalvan-
do que o aparecimento de peixes 
como a corvina é um bom indica-
tivo da melhoria da qualidade das  
águas do rio Tejo.

“É o tempo da gestão, da reno-
vação e da optimização dos pro-
cessos”, e da “colaboração destas 
infraestruturas na descarboniza-
ção”, considera Matos Fernandes, 
acrescentando que devemos ser 
“muito eficientes” porque os sis-
temas que têm “balanços finan-
ceiros equilibrados são aqueles 
que têm balanços ambientais 
melhorados”.Já Frederico Rosa, 
presidente da Câmara Municipal 
do Barreiro, acentuou que “estes 
espaços, muitas vezes invisíveis 
para a população, porque são in-
fraestruturas de subsolo, são de-
terminantes, uma vez que entre 
outras, a  missão visa a despolui-
ção do rio e usufruto do mesmo.

Investimento de 1,4 milhões 
pode ainda ser mais elevado

A SIMARSUL, proprietária 
da ETAR Barreiro/Moita, abran-

onde agora existe a Base Aérea 
número 6, aquelas serão sempre 
obras tidas como fundamentais 
para os três municípios envolvi-
dos.

Projeto pode ajudar 
a ‘empurrar’ nova travessia do Tejo

O próprio Governo, assim 
como as câmaras municipais da 
Margem Sul do Tejo e algumas 
comissões de utentes de trans-
portes da região, entendem que 
as ligações, sobretudo ferroviá-
rias, entre o Montijo, Seixal e Bar-
reiro são fundamentais para que, 
posteriormente, se possa avançar 

ge oito concelhos da Península 
de Setúbal e serve sete (Almada 
é excepção), num total de 600 
mil habitantes com as suas in-
fraestruturas, recorda António 
Ventura, presidente do Conselho 
de Administração da empresa de 
saneamento, passando com a li-
gação agora inaugurada a servir 
muita da indústria da zona.

Os 1,4 milhões de euros inves-
tidos pelo Parque Empresarial da 
Baía do Tejo, poderão ascender a 
1,9 milhões pela extensão da rede 
a novos clientes, no sentido de 
canalizar esses efluentes para a 
Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) e assegurar, de 
uma vez por todas, que  não ha-
verá mais descargas no rio Tejo 

“Há clientes que se querem 
instalar noutras localizações, 
portanto a rede tem de ser pro-
longada para assegurar que os 
efluentes dessas empresas vão 
para a ETAR e não para o rio”, 
salienta ao Semmais o presidente 
da Baía do Tejo. 

O objetivo, segundo Jacinto 
Pereira, é encontrar na Baía do 

com a construção da terceira tra-
vessia do Tejo (em ligação a Lis-
boa), entre Chelas e o Barreiro. 
Essa mesma ponte, que deverá 
ter quatro linhas de comboio, 
servirá de ligação a todo o tráfe-
go ferroviário entre as duas mar-
gens, aligeirando a sobrecarga 
que já ocorre na Ponte 25 de Abril 
e onde só circula um comboio de 
cada vez.

As obras das pontes rodo-
ferroviárias nas zonas do Mon-
tijo, Seixal e Barreiro, conforme 
consta do plano do Governo, 
deverão ser suportadas pela ini-
ciativa privada. Espera-se que 
as mesmas contribuam signifi-

Tejo um “veículo na resolução de 
problemas ambientais”, não sen-
do encarados estes 1,4 milhões 
de euros como um custo mas 
antes como um investimento na 
melhoria e na regeneração urba-
na dos territórios que a empresa 
gere. Esta estação de tratamento 
de águas residuais é uma das 50 
no país que passa a contribuir de 
forma optimizada para as metas 
de reutilização da água a nível na-
cional, ao assegurar o tratamento 
de 750 litros por segundo, com a 

cativamente para a redução do 
número de transportes privados, 
diminuindo assim o número de 
emissões de gases com efeito de 
estufa e, também, a sinistralidade 
rodoviária.

“Nos diversos contactos dos 
municípios com o Ministério do 
Planeamento, tem sido sempre 
salientada a importância de as 
pontes poderem ficar preparadas 
para o tráfego rodoviário, ferro-
viário, prevendo-se a utilização 
por parte da Fertagus, e que con-
templem a passagem do metro 
de superfície”, disse ao Semmais 
o presidente da Câmara Munici-
pal do Montijo, Nuno Canta.

conversão de um metro cúbico de 
água potável consumida por cada 
24 metros cúbicos de água resi-
dual tratada.

A água tratada poderá ser reu-
tilizada, entre outras coisas, na 
lavagem de transportes do muní-
cipio como camiões do lixo ou na 
rega de espaços verdes e as lamas 
recolhidas podem ser utilizadas 
na produção de biogás, contri-
buindo para a descarbonização 
da economia e o reforço de uma 
economia circular.

Em três meses houve um decréscimo significativo de resíduos descarregados
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Almada e Sesimbra 
lideram no Alojamento 
Local
Há pouco mais de um ano que as câmaras municipais 
e os condomínios podem intervir na autorização de 
novas unidades de alojamento local. As novas regras do 
sector, liberalizado em 2013, poderão estar na base deste 
crescimento contido. No ano passado foram registadas 
799 novas unidades no distrito, contra as 1131 de 2018. 

EM JANEIRO E FEVEREIRO ABRIRAM 43 UNIDADES NO DISTRITO 

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Os números das novas unidades de Alo-
jamento Local continuam a crescer, mas 
a um ritmo muito menos “alucinante” 
que aquele que se verificou em 2017 e 
2018. No distrito de Setúbal, entre janeiro 
de 2019 e fevereiro deste ano, surgiram 
843 novos Alojamentos. Em 2018 tinham 
recebido registo 1131 novas unidades. 

Sejam prédios, apartamentos, mo-
radias, quartos ou hostels a escolha é 
variada e a preferência de quem investe 
parece recair nos concelhos de Almada 
e Sesimbra que, desde o início de 2020, 
viram abrir 11 novos negócios cada.

Das 43 unidades registadas no Tu-
rismo de Portugal, entre janeiro e 17 de 

fevereiro deste ano, seis abriram em Se-
túbal, quatro em Alcácer do Sal, quatro 
no Barreiro, duas em Palmela, duas em 
Santiago do Cacém, duas no Seixal, e 
uma em Grândola. 

Aposta na Região e não nos resultados

Ana São Pedro foi uma das empreen-
dedoras que, apesar de viver atualmen-
te na Alemanha, investiu em Sesimbra e 
inaugurou, este ano, a Casa Adelina. “Foi 
um investimento de mais de 125 mil eu-
ros, do qual terei um retorno de cerca de 
6%”, assume. Pode, eventualmente, não 
ser um retorno muito elevado, mas, ga-

rante ao Semmais, “a aposta é na Região 
e não apenas nos resultados”.

Esta emigrante, natural de Almada, 
Cova da Piedade, visitou Sesimbra em 
2019 e ficou “rendida” aos encantos da 
vila. Pelas características e pela proximi-
dade à capital, mas não só. “A simplici-
dade das gentes, as ruas, a tranquilidade 
do mar, o castelo, o facto de estar envol-
vida por uma reserva natural, a distância 
a que se encontra da capital. Estes foram, 
sem dúvida, os fatores que tive em conta 
para avançar com este projeto”, explica 
ao Semmais.

Da ideia à realização foi “um pas-
so pequeno”, garante Ana, que elogia o 
processo de registo, apesar de se debater 
com algumas dificuldades na gerência. 
“Está tudo tão simplificado que não exis-
tem dificuldades enormes a ultrapassar, 
talvez, apenas, a gestão, para quem não 
tem tempo, proximidade ou mesmo ca-
pacidade para gerir as reservas. Ainda 
que nesse sentido já existam empresas 
especializadas para o efeito”, vinca. 

As condições “excecionais” e a capa-
cidade de “propor um pouco de tudo” fo-
ram os critérios que pesaram na escolha 
desta almadense, emigrada na Alema-
nha, a investir em Sesimbra. “Penso que 
não existam mais cidades no país com 
estas características, ficando sempre 
a faltar algo, ou um castelo que olha o 

mar, ou uma reserva natural que permita 
um género de atividades bastante distin-
tas das proporcionadas pelas magníficas 
praias”. Apesar dos contactos estabeleci-
dos pelo Semmais nenhuma outra uni-
dade respondeu, em tempo útil, sobre os 
investimentos mais recentes na região.

A Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, que 
entrou em vigor a 22 de outubro de 2018, 
com moratória de dois anos para aplica-
ção de algumas normas a alojamentos 
locais previamente existentes, veio alte-
rar as regras aplicáveis, dando mais po-
der às autarquias e condomínios. 

Até 2018 as autarquias não detinham 
o poder de legislar sobre a matéria do 
alojamento local e esta é uma das mu-
danças mais significativas na legislação, 
tendo autoridade para multar ou encer-
rar estabelecimentos que não cumpram 
a regulamentação e controlar a abertura 
de novos estabelecimentos.

A atividade passou, também, a poder 
ser impedida pelos condomínios, caso 
mais de metade dos proprietários do 
prédio se oponham ao alojamento local. 
Com a nova lei foi imposto um limite ao 
número de alojamentos, que um parti-
cular ou empresa pode ter, e, no limite, 
serão sete o número de alojamentos lo-
cais que cada pessoa ou entidade poderá 
possuir. Em caso de incumprimento po-
derão ser aplicadas multas elevadas. 

Setor do Turismo na área do Alojamento Local tem crescido nos últimos anos de forma menos expressiva

Alcácer
Alcochete 
Almada
Barreiro 
Grândola 
Moita
Montijo
Palmela
Santiago do Cacém
Seixal 
Sesimbra
Setúbal
Sines

Municípios 2013 a Fev. 2020 2018 a Fev. 2020

146 
32 
936
23
445 
23 
47 
146 
143
191
788
524 
112

83
13
592
21
163
9
35 
89
68
134 
424
304
39 

O crescimento contido dos AL
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Foi apresentado esta quinta-fei-
ra o projeto-piloto “Future Labs 
Hotel”, a implementar no Quartel 
11 Boutique Hotel, espaço de for-
mação para alunos da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal. 

A iniciativa partiu do NEST- 
Centro de Inovação do Turismo 
e do Turismo de Portugal que 
pretendem “criar espaços de ex-
perimentação na área da inova-
ção e da tecnologia no setor do 
turismo”. 

O objetivo deste projeto pio-
neiro passa por “utilizar o ho-
tel-escola como um laboratório, 
com o objetivo de descobrir bar-
reiras e oportunidades aplicadas 
a soluções e experiências inova-
doras para os turistas”.

“O turismo é um produto 
emocional. O turista pode gostar 
de tudo numa cidade, mas se for 
mal atendido num hotel, a expe-
riência pode tornar-se negativa”, 
exemplificou Roberto Antunes, 
diretor executivo da NEST – 
Centro de Inovação do Turismo. 

O NEST, que integra o Turis-
mo de Portugal, é um dos proje-
tos âncoras da iniciativa Turismo 
4.0, que tem como objetivo posi-
cionar Portugal como líder global 
de inovação neste setor.     ES

Autarquia quer transformar
Nova Setúbal em Cidade do Conhecimento

“A terceira edição do festival
em Portugal vai crescer em tudo”

A Câmara de Setúbal e o The Pitroda Group LLC, liderado pelo empresário e filantropo indiano Sam Pitroda, 
assinaram um protocolo para a elaboração do Plano de Estratégico da Cidade do Conhecimento, no Vale da Rosa.

À beira do Tejo e com uma vista paradisíaca 
sobre Lisboa, o Villamix vai ampliar o 
seu espaço e programação, sob o lema do 
“Futuro”, para continuar a mostrar o que de 
melhor se faz no Brasil e em Portugal em 
termos musicais.

PROTOCOLO COM THE PITRODA GROUP, LLC FOI ASSINADO QUINTA-FEIRA

VILLAMIX MUDA-SE DE LISBOA PARA O SEIXAL

TEXTO ANABELA VENTURA  IMAGEM DR

TEXTO ANTÓNIO LUÍS  IMAGEM DR

O protocolo prevê a elaboração 
do Plano de Estratégico da Cida-
de do Conhecimento numa área 
global de 180 hectares, com o 
objetivo de transformar a zona 
oriental da cidade, conhecida por 
Nova Setúbal, num território que 
a autarquia pretende vocacionar 
para a “inovação, ensino, inves-
tigação e troca de conhecimento 
entre diferentes agentes econó-
micos”. Na sessão pública da au-
tarquia da última quarta-feira, a 
maioria CDU e o PSD aprovaram 
os termos do protocolo, que foi 
ser assinado quinta-feira, nos 
Paços do Concelho.

Os eleitos do PS optaram 
pela abstenção, depois de lem-
brarem outros grandes projetos 
anunciados pela atual maioria 
comunista, incluindo o projeto 
de um grupo chinês que previa a 
construção de uma marina e de 
um casino na zona ribeirinha de 
Setúbal, mas que não se concre-
tizaram.

Nos termos do protocolo, 

O Seixal irá acolher, a 2 e 3 de ou-
tubro deste ano, a terceira edição 
em Portugal do festival de músi-
ca lusófona Villamix, que celebra 
este ano 10 anos de existência. 
Após duas edições em Lisboa, 
no Altice Arena, com “lotações 
esgotadas”, o “maior festival” do 
Brasil, com recordes de bilheteira 
e de público, o evento muda-se 
este ano para o Seixal, sob o lema 
do “Futuro”.  

Seu Jorge, Gusttavo Lima, 
Luan Santana, Pedro Sampaio e o 
DJ Alok são os primeiros artistas 
do Villamix a serem anunciados 
pela organização do certame, que 
espera alcançar, nos dois dias, no 
Seixal, 60/70 mil pessoas. Os in-
gressos para o Villamix começam 
a ser comercializados em março 
e outros nomes do festival serão 

cabe ao The Pitroda Group LLC 
a elaboração do referido Plano 
Estratégico da Cidade do Conhe-
cimento, que será desenvolvido 
em duas fases, de diagnóstico e 
de proposta. Se a referida pro-
posta for aprovada pelo muni-
cípio, será elaborado um Plano 

anunciados em breve, incluindo 
artistas portugueses.     

O evento, com dois palcos de 
grandes dimensões, tenda eletró-
nica, roda gigante, campismo e 
restauração, foi apresentado esta 
semana num restaurante do Sei-
xal, com a presença do edil Joa-
quim Santos e dos sócios geren-
tes da organização Pedro Neto e 
Marcos Araújo. 

Pedro Neto, diretor do fes-
tival, referiu que as expetativas 
para a edição do Seixal são “fan-
tásticas”, porque é um “privilégio 
e um prazer construir um festival 
à beira do Rio Tejo, com esta vis-
ta paradisíaca sobre Lisboa. Va-
mos montar um festival com as 
mesmas características dos que 
acontecem no Brasil”.

Já Marques Araújo realçou 

de Pormenor, que será objeto de 
um novo protocolo entre as duas 
partes.

A presidente da Câmara de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, 
deixa transparecer algum entu-
siasmo com a perspetiva de re-
qualificação e oportunidade de 

que em 2019 “25 por cento dos 
bilhetes do Villamix foram adqui-
ridos por público fora de Portu-
gal”, não tendo dúvidas de que “o 
evento, que vai crescer em tudo, 
irá dinamizar a economia do Sei-
xal”. O presidente do município 
Joaquim Santos realçou que o 
Seixal é “uma terra de futuro, com 
grande desenvolvimento econó-
mico e social” e, como tal, só faz 
sentido o município associar-se a 
“grandes eventos”, como é o caso 

desenvolvimento sustentável da 
zona de expansão da cidade de 
Setúbal.

Maria Dores Meira acredita 
que a futura Cidade do Conheci-
mento poderá atrair investimen-
tos na ordem dos “800 milhões 
de euros”, mas adverte que o 
Plano Estratégico da Cidade do 
Conhecimento “terá de respeitar 
as exigências mínimas do muni-
cípio”. De acordo com as infor-
mações da autarquia, o grupo 
de Sam Pitroda já terá chegado 
a acordo com os proprietários 
dos terrenos da Nova Setúbal, 
única zona de expansão da cida-
de, que está limitada pelas áreas 
protegidas do Parque Natural da 
Arrábida e da Reserva Natural do 
Estuário do Sado. Os terrenos em 
causa pertenciam ao antigo BPN 
e neste momento são detidos, 
maioritariamente, por fundos de 
investimento do Millennium.

Ainda segundo informações 
divulgadas pela câmara, “ao lon-
go das últimas quatro décadas, 

do Villamix. “A cultura é uma 
condição essencial de desenvol-
vimento das populações e é com 
grande satisfação que acolhemos 
este festival porque o Seixal é um 
concelho com uma marca cultu-
ral muito forte”. 

O Villamix já bateu dois re-
cordes do Guiness para o “maior 
palco” do Mundo e em 2018 e em 
2019 contou com 20 mil e 38 mil 
espetadores no Altice Arena, res-
petivamente.

Sam Pitroda desenvolveu a sua 
atividade no setor das teleco-
municações em três continentes 
diferentes, tendo trabalhado nos 
Estados Unidos, Europa e Índia, 
onde, enquanto consultor do 
primeiro-ministro Rajiv Ghan-
di, contribuiu fortemente para a 
transformação das infraestrutu-
ras de telecomunicações e tec-
nologias de informação do país”.

“Com mais de 75 patentes re-
gistadas, o Dr. Sam Pitroda criou 
e liderou diversas empresas nos 
Estados Unidos, tendo também 
lecionado nas áreas de tecnolo-
gias, desenvolvimento e teleco-
municações um pouco por todo 
o mundo”, acrescenta.

Na Europa, salienta ainda o 
município sadino, Sam Pitroda 
“colaborou com a ITU (lnterna-
tional Telecom Union) no desen-
volvimento de infraestruturas de 
telecomunicações em países em 
vias de desenvolvimento, como 
forma de reduzir as diferenças 
tecnológicas a nível global”.

SOCIEDADE

Joaquim Santos considera uma mais valia a vinda do festival para o Seixal
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Sam Pitroda e a presidente da CM Setúbal, Maria das Dores Meira, celebram acordo 

Setúbal 
acolhe projeto 
pioneiro 
“Future Labs 
Hotel” 
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Almada já conta com espaço
de acolhimento temporário para sem-abrigo

Segurança Social
no Cercal do Alentejo
por marcação prévia 

Arquivo Ephemera 
duplica espaço de armazenamento

O quartel dos Bombeiros Voluntários é a “sede” do novo centro de acolhimento temporário para pessoas em 
situação de sem-abrigo de Almada. Os utilizadores podem ficar no espaço até sete dias e terão que assinar um 
contrato de admissão no qual reconhecem as regras de permanência. 

EM TODO O CONCELHO ESTÃO SINALIZADAS 68 PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL

TEXTO ELOÍSA SILVA  IMAGEM DR

Já está em funcionamento, ape-
sar de “ainda não ter ocupantes”, 
o novo Espaço de Acolhimento 
Temporário para pessoas em si-
tuação de sem-abrigo, que acolhe 
“famílias unipessoais”.
O Espaço tem capacidade para 
quatro homens e duas mulhe-
res e funciona, desde o passado 
dia 15, nas instalações do quartel 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alma-
da (AHBVA).

Segundo o departamento de 
comunicação da autarquia Alma-
dense qualquer entidade com as-
sento no Núcleo de Planeamento 
e Intervenção com sem-abrigo 
(NPISA) pode fazer a sinalização 
da pessoa a acolher. “Esta é ava-
liada à luz dos critérios estabe-
lecidos para entrada no espaço, 
sendo comunicada a decisão à 
entidade sinalizadora”.

Em caso de resposta positiva 
e da existência de vaga, é definida 
a data e hora de entrada no espa-
ço, cabendo à entidade sinaliza-
dora “assegurar o transporte da 
pessoa até ao Espaço”. 

Se forem verificadas outras 
carências, alimentares ou de ves-
tuário, cabe, igualmente, à entida-
de sinalizadora a articulação des-
sa resposta com outras valências 
locais.

Qualquer uma das 68 pessoas 
em situação de sem-abrigo, sina-
lizadas em Almada, número que 

Com o objetivo de “humanizar e 
otimizar os serviços, reduzindo o 
tempo de espera e aumentando 
a eficácia na capacidade de res-
posta”, o Serviço de Atendimento 
da Segurança Social do Cercal do 
Alentejo, no Bairro Zeca Afon-
so, no concelho de Santiago do 
Cacém, vai passar a funcionar 
exclusivamente por marcação 
prévia. 

A medida, anunciada pela Se-
gurança Social, e que entra em 
vigor a 2 de março, permite que 
os cidadãos agendem com ante-
cedência, e mediante a sua dis-
ponibilidade, o atendimento sem 
ter que permanecer em filas de 
espera. A linha 300 502 502, fun-
cionará nos dias úteis, das 9h00 
às 18h00, mas os cidadãos que 
assim o entenderem podem, tam-
bém, marcar o seu atendimento 
através do portal da Segurança 

A biblioteca e arquivo de José 
Pacheco Pereira, Ephemera, 
inaugura hoje o segundo arma-
zém para acondicionamento de 
acervo, arquivos e para mostras 
culturais, no parque empresa-
rial da Baía do Tejo, no Barrei-
ro. O novo edifício, que se situa 
na mesma rua do primeiro, “a 
uma distância fácil de percorrer 
a pé”, permite duplicar o espa-
ço cedido pela empresa pública 
do Estado à Associação Cultural 
Ephemera, presidida pelo pró-
prio Pacheco Pereira.

Fonte da Baía do Tejo real-
çou ao Semmais que a inaugura-
ção do armazém 2 da Ephemera 
representa “mais um passo im-
portante do desenvolvimento 
do Cluster das indústrias cria-
tivas e do conhecimento que e 
a empresa está a dinamizar e a 
fortalecer e que é cada vez mais 
robusto no parque empresarial 
do Barreiro”.

é, ainda assim, “bastante volátil”, 
como confirma o departamento 
de comunicação da autarquia, 
pode ser acolhida neste Espaço. 
A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários (AHBVA) 
trata desse acolhimento, e “infor-
ma sobre as regras e as condições 
de permanência, sendo, inclusi-
vamente, assinado um contrato 
de admissão entre as partes”.

Social, possibilitando a marcação 
do atendimento de forma cómo-
da e sem custos associados. 

Pela “satisfação dos cida-
dãos”, o Instituto da Segurança 
Social tem vindo a alargar este 
sistema de marcação de aten-
dimento em vários serviços por 
todo o país nomeadamente na 
Amora - Seixal, na Av. Baía Natu-
ral do Seixal, na Baixa da Banhei-
ra - Moita, na Estrada Nacional nº 
11; na Loja do Cidadão do Pinhal 
Novo, na Praça da Independência 
e na Loja do Cidadão de Setúbal, 
na Avenida Bento Gonçalves. Lo-
cais onde o atendimento é feito 
exclusivamente por este método. 
No Montijo, na Praça Vitorino 
Nemésio, em Santiago do Cacém, 
nas Residências do Pinhal, e em 
Setúbal, na Praça da República, o 
serviço de marcação prévia tam-
bém está disponível.     ES

A cerimónia de inauguração 
está agendada para as 15h00 e 
contará com a presença de vá-
rias individualidades, entre as 
quais o Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa. “Já 
não é a primeira vez que o Presi-

Cada caso será acompanhado 
ao pormenor

A pessoa acolhida neste es-
paço define, com o seu gestor de 
caso, um Plano de Intervenção 
Individual (PII), que, segundo a 
autarquia, “define o tempo de 
permanência, os objetivos e es-
tratégias da intervenção e os re-
sultados esperados. A sua imple-

mentação é acompanhada pela 
equipa técnica do NPISA”. É a 
esse gestor de caso que a AHBVA 
fará chegar “um relatório diário” 
sobre a atividade da pessoa aco-
lhida.  No caso de não existir ges-
tor de caso, “a equipa da AHBVA 
gere a situação até a nomeação, 
no mais curto período de tempo, 
de um gestor de caso por parte 
da equipa técnica do NPISA”.

No concelho de Almada, segundo a autarquia, estão sinalizadas 68 pessoas em situação de sem-abrigo. 

Respostas multiplicam-se 
por todo o distrito

A autarquia de Almada garan-
tiu ao Semmais que, além de ter 
financiado este projeto, em cerca 
de 30 mil euros, está “a preparar 
outras candidaturas a linhas de 
financiamento para apoio a pes-
soas em situação de sem-abrigo”.

A resposta em Almada vem 
juntar-se às que já existem um 
pouco por todo o distrito. Em 
Sesimbra, através de uma parce-
ria entre a câmara municipal, a 
Associação de Beneficência Ami-
zade e Solidariedade (ABAS), que 
é responsável pela gestão do es-
paço, e o Centro Regional de Se-
gurança Social, existe um centro 
de acolhimento com capacidade 
para oito pessoas. Na Moita foi 
celebrado, em 2018, um contrato 
de comodato entra a autarquia 
e a Rumo, para cedência de uma 
habitação, localizada no Vale da 
Amoreira, destinada ao Acolhi-
mento de Emergência para Pes-
soas Sem-Abrigo. Também em 
Setúbal, gerido pela Cáritas, exis-
te um Centro de Acolhimento de 
Emergência (CAE) com capaci-
dade para 11 homens e seis mu-
lheres.  As respostas têm surgido 
no âmbito da implementação da 
Estratégia Nacional para a Inte-
gração das Pessoas Sem-Abrigo. 
Havendo espaços em quase todos 
os municípios.

dente da República participa em 
atividades do Ephemera, mas 
esta tem para nós um significado 
especial porque o novo arma-
zém permite um avanço qualita-
tivo no nosso trabalho”, enaltece 
a Associação Cultural.    ES

Pacheco Pereira será o anfitrião da festa de inauguração marcada para esta tarde
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“Adequámos o documento 
às necessidades atuais”
A população, até 18 de março, pode sugerir propostas ao plano de 
Proteção Civil, um instrumento fundamental para que a segurança 
não seja posta em causa no concelho de Santiago do Cacém. 

Moita aposta 
em luzes 
económicas

Seixal combate 
praga da lagarta
do pinheiro

Palmela 
incentiva obras 
no centro histórico

Com o objetivo de combater a 
praga da lagarta do pinheiro, 
a Câmara, através do Plano de 
Combate à Processionária do 
Pinheiro, tem promovido desde 
2003 diversas ações comple-
mentares, entre as quais a mo-
nitorização da praga, colocando 
armadilhas iscadas com fero-
monas sexuais, tratamentos por 
microinjeção e remoção de ni-
nhos, em locais de maior risco de 
contacto com as lagartas, como 
as escolas básicas do 1.º ciclo ou 
jardins de infância, áreas de jogos 
e recreio ou parques e jardins, 
com elevada afluência de pes-
soas. O município alerta para que 
a população, até ao mês de maio, 
preste atenção à processionária 
ou lagarta do pinheiro, “um inse-
to que ao entrar em contacto com 
os seres humanos pode provocar 
irritações na pele, olhos e apare-
lho respiratório”. 

A sessão informativa “Área de 
Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico de Palmela – balanço e 
desafios” tem lugar no dia 26, às 
17 horas, no Espaço Cidadão, em 
Palmela.

Ao participar nesta iniciativa, 
a população poderá conhecer os 
resultados dos primeiros 15 me-
ses da Operação de Reabilitação 
Urbana levada a efeito na Área 
de Reabilitação Urbana do ‘casco 
velho’. Durante a sessão preten-
de-se ainda discutir as políticas 
diferenciadoras que o município 
tem implementado com vista a 
revitalizar o centro histórico e os 
desafios futuros. 

Neste âmbito, a Câmara Mu-
nicipal disponibiliza incentivos 
e fiscais e financeiros a aplicar 
nas ações de reabilitação dos 
edifícios/ frações localizadas nos 
centros históricos de Palmela e 
Pinhal Novo.

A substituição da iluminação 
pública em todo o concelho por 
iluminação LED, ao abrigo do 
Contrato de Gestão de Eficiência 
Energética no Sistema de Ilumi-
nação Pública, já arrancou.

Com esta iniciativa, será obti-
da uma poupança nos consumos 
de energia elétrica, ao mesmo 
tempo que se otimiza os níveis de 
iluminação e se reduz a emissão 
de gases de efeito de estufa.

Além da substituição de lumi-
nárias, que estará concluída até 
ao final de maio, o procedimento 
prevê a correção, implementação 
e gestão de medidas de melhoria 
da eficiência energética.

De referir que os gastos ener-
géticos com a iluminação pública 
representam atualmente um peso 
“muito considerável” no orça-
mento do município: cerca de 650 
mil euros anualmente. 

SANTIAGO COLOCA PLANO DE PROTEÇÃO CIVIL EM CONSULTA

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

Barreiro planeia 
futuro da Mata 
da Machada

O 25.º “Portugal “O” Meeting”, o maior 
evento de orientação pedestre em Por-
tugal, acontece este ano nos concelhos 
de Sines e Santiago do Cacém, de 22 a 25 
deste mês. São esperados cerca de 2500 

atletas, oriundos de 35 países, que serão 
desafiados a percorrer zonas urbanas, 
jardins, parques e o montado alenteja-
no, tendo assim a oportunidade de co-
nhecer o território.

O jardim do coreto, na pacata vila do Tor-
rão, recebe de 3 a 5 de abril, a iniciativa 
“Torrão Doce”, que promete satisfazer 
os apetites dos apreciadores de um bom 
doce. A mostra, organizada pela Câma-

ra Municipal de Alcácer do Sal, apresen-
ta, a par de deliciosas iguarias, anima-
ção musical com vários artistas. Divir-
ta-se e prove as especialidades da doça-
ria local.

Maior evento pedestre passa por Sines Alcácer do Sal leva doçuras ao Torrão 

Visitas guiadas 
aos moinhos
do Montijo

A apresentação pública do 
Plano de Ação da Reserva 
Natural Local do Sapal do 
rio Coina e Mata da Machada 
(RNL), vai ter lugar no auditó-
rio da Biblioteca Municipal da 
Câmara Municipal do Barrei-
ro, no dia 28 deste mês, pelas 
21 horas, e tem como objetivo 
recolher os contributos dos 
munícipes.

As boas vindas e apresen-
tação da RNL está a cargo do 
vereador Bruno Vitorino, en-
quanto Mário Carmo, técnico 
da DSAEE, fará a apresenta-
ção do Plano de Ação. 

A RNL do Sapal do Rio Coi-
na e Mata Nacional da Macha-
da foi criada em outubro de 
2012, resultado do reconheci-
mento da autarquia e da po-
pulação da importância destes 
espaços, para o concelho. Esta 
área protegida corresponde 
a cerca de 800 hectares e in-
clui dois espaços naturais de 
grande valor do ponto de vista 
ecológico, histórico, social e 
paisagístico, sendo essencial 
a promoção do seu papel na 
história e qualidade de vida no 
concelho, assim como a sua 
proteção do ponto de vista da 
conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Dando continuidade ao proje-
to Moinhos em Movimento, a 
Câmara volta a oferecer visitas 
guiadas que prometem uma 
viagem ao passado. A primeira 
acontece já este sábado, dia 22, 
e a segunda, a 21 de março. 

A iniciativa promovida pelo 
município, com o apoio da Et-
noideia – empresa especializa-
da em molinologia -, propor-
ciona aos participantes uma 
visita guiada aos dois moinhos, 
com recriação histórica da ati-
vidade de moagem por per-
sonagens representativas dos 
moleiros dos séculos XVIII e 
XIX. Participação gratuita.

O Plano Municipal de Emergên-
cia de Proteção Civil de Santiago 
do Cacém encontra-se em fase 
de consulta pública até ao dia 18 
de março. Este documento en-
quadra-se na tipologia de plano 
geral, isto é, a sua elaboração 
destina-se a enfrentar a genera-
lidade das situações de acidente 
grave ou catástrofe que se admi-
tem para o concelho.

O município, em reunião de 
19 de janeiro de 2020, deliberou, 
por unanimidade, submeter a 
consulta pública as componen-
tes não reservadas da proposta 

de revisão deste plano. Com a 
elaboração do plano pretende-
-se “clarificar e definir as atri-
buições e responsabilidades que 
competem a cada um dos ser-
viços, agentes de proteção civil 
e organismos ou entidades de 
apoio, intervenientes em situa-
ções de acidente grave ou catás-
trofe, suscetível de afetar pes-
soas, bens ou o ambiente”. Um 
dos principais objetivos tidos em 
conta na elaboração do plano foi 
a “sua adequação às necessida-
des operacionais” do concelho. 
Neste sentido, procedeu-se a 

uma recolha “criteriosa e rigoro-
sa” de informação no âmbito da 
análise de riscos, a avaliação de 
meios e recursos disponíveis e a 
clarificação dos conceitos e pro-
cedimentos a adotar.

As componentes, não reser-
vadas, do plano encontram-se 
disponíveis para consulta em 
horário de expediente no Serviço 
Municipal de Proteção Civil, ou 
online através do portal institu-
cional do município.

Os interessados poderão pro-
ceder à apresentação de contri-
butos tidos por conveniente para 

complemento do plano, os quais 
deverão ser apresentados por es-
crito, devidamente identificados, 
dirigidos ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Santiago do 
Cacém, Álvaro Beijinha. Quais-

quer esclarecimentos acerca do 
procedimento de consulta públi-
ca do plano poderão ser obtidos 
junto do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, das 8h30 às 12 ho-
ras, e das 13 horas às 16h30.

A população pode propor sugestões na consulta pública que está a decorrer
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Grândola celebra 
Mês da Juventude em março 

O projeto de regulamento 
do Conselho Municipal da 
Juventude foi aprovado esta 
semana. O vereador João 
Couvaneiro realça que este 
órgão “reforça os mecanis-
mos de participação dos 
jovens, garantido também 
que as associações, inscritas 
e reconhecidas no registo 
Nacional das Associações 
Jovens, tenham aqui um es-
paço de participação”.

A construção da estação in-
termodal de transportes fer-
roviário e rodoviário origi-
nou, desde a madrugada do 
dia 18, obras noturnas, até 
3 de março. Isto tem a ver 
com as medidas de segu-
rança suplementares, em 
virtude da proximidade dos 
trabalhos à ferrovia e com 
eventuais condicionalismos 
e restrições à normal circu-
lação ferroviária.

A construção de um troço 
pedonal entre a paragem 
de autocarros, na Av.ª Costa 
Azul e a Av.ª da Liberdade, 
está a avançar. Este passeio 
fará, posteriormente, a li-
gação à Mata da Vila Amá-
lia, no âmbito do projeto de 
requalificação desta zona 
verde. A obra tem como ob-
jetivo criar uma rede de per-
cursos pedonais, ao abrigo 
de uma candidatura apre-
sentada pelo município ao 
Portugal 2020.

A pavimentação do Cami-
nho do Pinhal do Concelho 
está a decorrer até ao dia 17 
de abril. A intervenção tem 
o valor de 108 mil euros, 
com uma área total de 1 880 
metros, e pretende assegu-
rar uma melhor acessibili-
dade aos munícipes e criar 
artéria alternativa à interli-
gação existente entre a EM 
502 e a rua do Aceiro. A obra 
permite também um novo 
acesso ao Parque Industrial 
do Passil.

Alcochete 
pavimenta 
Caminho

Sesimbra 
constrói 
passeios

Terminal 
rodoviário de 
Setúbal avança

Almada aprova 
regulamento da 
juventude

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

Bárbara Tinoco, Putzgrilla, uma 
exposição de artes plásticas, 
uma Cãominhada, uma feira de-
dicada à Inovação, qualificação, 
emprego e empreendedorismo, 
atividades ambientais e stand up 
comedy são os destaques do Mês 
da Juventude, que o município 
promove em março.

Um dos destaques vai para 
dia 7, com a inauguração no pa-
vilhão José Afonso da exposição 
“Somo Jovens, Somos Loucos”.

A 14 e 15 realiza-se o 3.º Cross 
Games, cujas provas decorrem 
no parque de feiras e exposições. 

A 2ª Cãominhada tem lugar 
dia 14, com concentração às 10 
horas, no Largo de S. Sebastião. 
Haverá um workshop de treino 
de obediência geral e a recolha 
de bens para a Casa 4 Patas.

No mesmo dia, às 22 horas, 
no cine Granadeiro, há concerto 
com Bárbara Tinoco, que passou 
pelo “The Voice Portugal” e que 
agora concorre ao Festival da 
Canção.

Dia 20, o rei é o hip-hop e mú-
sica de dança, a partir das 22h30, 
no parque de feiras e exposições, 
com  o projeto de jovens grando-
lenses Badroom Records e con-
vidados, e a seguir, os Putzgrilla. 

Nos dias 26 e 27, o parque 
de feiras e exposições recebe a 
1.ª edição da Feira de Inovação, 
Qualificação, Emprego e Em-
preendedorismo do Alentejo Li-
toral.

A 2ª Brigada da Vila acontece 
a 28, com concentração às 9h30, 
no Largo Catarina Eufémia.  Jun-
tos por uma vila mais limpa é o 
mote, que pretende juntar a po-
pulação para uma ação de sensi-
bilização cívica para com a higie-
ne e limpeza urbana.

No dia 28, há stan up comedy  
“Farsa”, com Manuel Cardoso, no 
cine Granadeiro, às 22 horas. 

Manuel Cardoso é criador 
de conteúdos para televisão e 
digital e stand up comedian. Foi 
co-guionista do programa Very 
Typical, na Sic Radical, autor 
do projeto “Isto é Sério” para os 
Jornais Sol e I, teve uma cronica 
semanal no Sapo 24 e  uma ru-
brica na Antena 3. Foi guionista 
do Programa da TVI “Gente que 
Não Sabe Estar”.

A jovem cantora Barbara Tinoco é um dos destaques da edição deste ano

PUBLICIDADE
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NEGÓCIOS

A José Maria da Fonseca acaba de lan-
çar uma nova marca de vinhos sem 
álcool. Pioneira neste segmento, tendo 
criado o primeiro vinho sem álcool 
português em 2009, a produtora de 

Azeitão lança agora a gama O%riginal. 
A novidade está disponível em tinto, 
branco e rosé. Com quase dois séculos 
de história, a JMF continua a inovar 
com “soluções para todos os gostos”.

O governo prevê investir, na produção 
de hidrogénio verde, até 2030, um total 
de 3.000 milhões de euros para produ-
zir um máximo anual de 175 mil tonela-
das. Uma meta para a qual contribuem 

vantagens estratégicas de ter o porto 
de águas profundas, em Sines, terre-
nos do Estado livres, um preço baixo 
de energia elétrica solar e uma rede de 
abastecimento de gás natural.

Adega de Azeitão relança vinho sem álcool Hidrogénio verde custará 3.000 milhões

Eficiência Energética  da APSS reforçada com 68 mil euros
A Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra (APSS) está 
apostada em reforçar a sua ação 
sustentável e acaba de anunciar 
um investimento de 68 mil eu-
ros na modernização de ilumi-
nação pública. 

Segundo a revista Cargo o 
processo de renovação da ilu-
minação através da substituição 
de 79 luminárias por tecnologia 
LED, “mais eficiente energeti-
camente e mais amiga do am-
biente”, em Setúbal (nas zonas 
do Cais 3 e Jardim Eng.º Luis da 
Fonseca) e Sesimbra (nas pontes 
cais nº 1, 2 e 3), já arrancou. Uma 
medida que surge na sequência 

das alterações já concretizadas 
nas redes do Trem Naval, termi-
nal Ro-Ro, mercado de 2ª ven-
da e molhe exterior da doca dos 
Pescadores, e da instalação de 
painéis fotovoltaicos em vários 
edifícios da empresa.

“Reforçar a aposta na políti-
ca ambiental e contribuir para a 
poupança e melhoria da eficiên-
cia energética na Administração 
Pública” são os principais obje-
tivos da administração do porto 
sadino. 

Em comunicado, a APSS 
garante estar atenta à “sensibi-
lização para os impactos am-
bientais do consumo de energia 

TEXTO  ANABELA VENTURA IMAGEM  DR

Autoeuropa quer 
atingir a produção 
de três milhões
de carros em abril

Desde que começou a laborar, a 26 de abril 
de 1995, a Autoeuropa produziu 2.941.955 
automóveis. A produção ronda os cerca de 900 
carros por dia, a fábrica do grupo Volkswagen 
em Portugal conta chegar aos três milhões de 
unidades já em abril.

UNIDADE DE PALMELA APOSTA NO AUMENTO DA PRODUÇÃO DO SUV T-ROC

O aumento da produção do 
SUV T-Roc a partir de meados 
deste ano é o principal objeti-
vo da fábrica, ao mesmo tem-
po que vai reduzir a montagem 
dos monovolumes Volkswagen 
Sharan e Seat Alhambra, cuja 
atual geração deixará de ser 
produzida em 2022, explicou o 
diretor-geral da fábrica de Pal-

mela, Miguel Sanches. 
“Estamos a aumentar a ca-

pacidade de produção do T-Roc. 
Por agora, conseguimos produ-
zir 32 por hora. Devido à grande 
procura do mercado, estamos a 
investir para passar a fabricar 45 
por hora no verão, não só para 
responder à procura do merca-
do como para fazer face à dimi-

nuição da procura do Sharan e 
do Alhambra, que são modelos 
com alguns anos no mercado”, 
esclareceu Miguel Sanches aos 
jornalistas no final da visita à 
unidade do ministro da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, realizada 
quinta-feira.

Em 2019, a Autoeuropa pro-
duziu 256 878 automóveis, mais 
16,3% do que no ano anterior, e 
representou 74,3% da produ-
ção nacional total. Para 2020, 
a fasquia está no mesmo pata-
mar, como lembrou Siza Vieira: 
“A programação da fábrica para 
este ano é muito exigente para 
manter os níveis de produção 
próximos dos do ano passado. 
Tudo depende das condições de 
mercado mas a fábrica está pre-

parada”.
O governante referia-se ao 

coronavírus, que está a causar 
grandes perturbações no forne-
cimento de componentes para a 
indústria automóvel mundial. 

No caso da Autoeuropa, este 
risco está a ser monitorizado 
pela administração da fábrica. 

“Neste momento posso di-
zer que temos as necessidades 
cobertas a nível de produção e 
estamos a trabalhar muito próxi-
mo com a logística da marca e do 
grupo, para que não haja inter-
rupções na produção na Autoeu-
ropa”, afirmou o diretor-geral. 

Recorde-se que a fábrica de 
Palmela recebe componentes 
de 21 das 250 unidades fabris do 
grupo Volkswagen na China. 

EDP 
continua 
a operar 
em Sines 
“enquanto 
as margens 
permitirem”
Apesar de estar a 
operar “muito menos” 
horas do que em 2018, 
o EDP garante que a 
Central Termoeléctrica 
de Sines vai continuar 
em funcionamento, 
“enquanto as margens 
o permitirem”, pelo 
menos até 2023.

“Sines operou muito menos 
horas em 2019 do que em 
2018. É provável que ainda 
opere menos horas este ano. 
Iremos fazer a operação em 
Sines, enquanto as margens 
o permitirem. Hoje não se 
justifica nenhuma decisão 
contrária a esta”, afirmou o 
presidente executivo da EDP, 
numa conferência de im-
prensa, realizada esta sema-
na em Lisboa

António Mexia disse ain-
da que, “em princípio, a cen-
tral não pode operar além de 
2023”, meta do Governo para 
o fim da produção de eletri-
cidade com carvão, mas que, 
até lá, a empresa quer conti-
nuar a garantir “margens po-
sitivas”.

Recorde-se que, a 19 de 
dezembro do ano passado, 
a EDP informou que a perda 
de competitividade das cen-
trais elétricas a carvão teria 
um custo extraordinário de 
300 milhões de euros e um 
impacto negativo nos resul-
tados de 2019 de 200 milhões 
de euros.

Na conferência de im-
prensa de apresentação de 
resultados, António Mexia 
apontou a “imparidade de 
Sines” como uma das causas 
para a queda dos lucros em 
2019, ano em que a atividade 
em Portugal deu prejuízo. A 
EDP é dona de três centrais a 
carvão, a de Sines e duas em 
Espanha.     AV

versus preservação dos recur-
sos naturais, posicionando os 
portos de Setúbal e de Sesimbra 

como portos plataforma de su-
porte à Energia Azul”. 

A APSS revelou recentemen-
te que os Sistemas de Gestão de 
Qualidade, Ambiente e de Segu-
rança e Saúde no Trabalho da 
APSS – Administração dos Por-
tos de Setúbal e Sesimbra, SA 
foram auditados com sucesso 
durante o último quadrimestre 
de 2019. 

“Certificações que eviden-
ciam a preocupação da empre-
sa na melhoria contínua da sua 
política de qualidade, proteção 
ambiental, segurança e condi-
ções de trabalho dos seus cola-
boradores”.    ES

APSS preocupada com sustentabilidade
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Corsos, bailes, máscaras 
e cegadas para todos os gostos  

CARNAVAL FESTEJADO NA REGIÃO COM MUITA ANIMAÇÃO 

Os festejos carnavalescos na re-
gião, muito diversificados, pro-
metem animar a população. As 
Câmaras Municipais, as asso-
ciações e as coletividades ofere-
cem a todos eventos divertidos e 
coloridos para o que o Carnaval 
seja assinalado com alegria e fo-
lia, como manda a tradição.  

Em Sesimbra, o município 
aposta em algumas novidades, 
como a vedação total do per-
curso do desfile, que dará “mais 
condições e segurança” a quem 
desfila, e a criação de uma Fan 
Zone, com animação e produtos 
alusivos ao Carnaval. 

Outra das novidades, é a 
campanha “Vira o Copo e Usa o 
Mesmo”, em parceria com bares 
e restaurantes da marginal. O ob-
jetivo é “incentivar o uso de co-
pos reutilizáveis, evitando, deste 
modo, o recurso a copos descar-
táveis, que geram grande volume 
de resíduos e que têm, muitas ve-
zes, como destino a via pública, a 
praia e o mar”. 

Além disso, foi anulada a dis-
tribuição de balões no desfile de 
palhaços, que serão substituídos 
por brindes não poluentes, com 
vista “à sustentabilidade am-
biental”.

Nos dias 23 e 25 as seis esco-
las de samba e os dois grupos de 
axé desfilam na marginal, a par-
tir das 14 horas, com uma envol-

vência de mil foliões, enquanto 
que na segunda-feira tem lugar, 
a partir das 15 horas, o desfile de 
palhaços. 

No dia 25 há Carvalhadas, 
em Alfarim, e no dia 16 decorre o 
Enterro do Bacalhau. As Cegadas 
animam as coletividades e fazem 
a última apresentação no teatro 
João Mota, no dia 29, às 21h30. 

O orçamento ronda os 150 mil 
euros e são esperados 60 mil es-
petadores. 

17 novos carros alegóricos 
animam Sines

Em Sines, a associação de 
Carnaval investiu cerca de 170 
mil euros no corso carnavales-
co, com tema livre, que sai à rua 
no domingo e na terça feira, às 
15h30, e na segunda-feira, às 21 
horas, que conta com a envol-
vência de 2 mil figurantes. 

Rui Encarnação, líder da as-
sociação, revela que os festejos 
vão proporcionar “muita alegria, 
cor e amor”. Com o bom tempo a 
reinar, as expetativas, em termos 
de público, são “muito altas”. São 
esperadas cerca de 50 mil pes-
soas para assistir ao corso que 
inclui 17 carros alegóricos, “com-
pletamente novos”, 4 escolas de 
samba, 8 grupos de foliões e 15 
grupos alegóricos. 

A educadora de infância Ana 

Simões e o empresário Humber-
to Zambujo são os reis deste ano. 

O bilhete diário custa 5 euros 
e para os 3 dias de corso fica em 
12 euros.     

Montijo quer superar
os 50 mil visitantes 

O corso carnavalesco do 
Montijo, com tema livre, é com-
posto por 10 carros alegóricos e 
por 1 300 figurantes de 36 asso-
ciações do concelho. 

Este é o quarto ano desde que 
os festejos carnavalescos foram 
retomados no Montijo. São espe-
radas entre 50 a 60 mil pessoas. O 
investimento do município ronda 
os 80 mil euros. “As expetativas 
para este ano são boas. Quere-
mos superar os 50 mil visitantes 
que tivemos em 2019, bem como 
a qualidade do desfile”, adianta 
fonte do município.    

Desfile noturno
de foliões na Moita

Em Alhos Vedros, na Moita, 
os 4 carros alegóricos e os 350 
foliões saem à rua, a partir das 
15 horas, nos dias 23 e 25, sob o 
lema “Quando for grande quero 
ser…”. A folia continua no dia 24, a 
partir das 21 horas, os desfiles no-
turnos dos foliões, a pé, no centro 
da vila da Moita. A organização, a 

cargo da “Velhinha”, investiu 50 
mil euros no corso carnavalesco 
para “animar e garantir muita fo-
lia” à população, segundo o presi-
dente José Estrela. As expetativas 
para o corso de Alhos Vedros são 
“muito positivas” porque “para 
negativas já basta a nossa vida”, 
sublinha. 

Corso, bailes e enterro
do bacalhau em Palmela 

 
Em Palmela, o corso de carros 

alegóricos, sai à rua no dia 25, no 
Pinhal Novo, a partir das 15 ho-
ras, numa organização dos Ami-
gos de Baco, juntando dezenas 
de pessoas e associações locais. 
Juntam-se ao desfile mascarados 
e matrafonas.

No dia 26, às 21h30, os Amigos 
de Baco levam às ruas de Pinhal 
Novo e ao Jardim José Maria dos 
Santos o Enterro do Bacalhau.

Na Humanitária há bailes de 
Carnaval e concurso de máscaras 
a 22 e 24, a partir das 22 horas.  

A 22 e 24, a partir das 22h30, 
os Irmãos Cabanas vão animar 
os bailes de Carnaval nos “Lou-
reiros” e, no dia 23, a partir das 
17 horas, há matiné com Mário 
Gomes e o concurso infantil de 
mascarados.

A SIM, em Quinta do Anjo, or-
ganiza dois bailes de Carnaval, a 
22 e 24, com animação pelo Gru-

po de Baile Amigos da Casa e pelo 
DJ Tó Patronilho. 

Bailes, cegadas e enterro
do bacalhau em Setúbal 

Setúbal festeja o Carnaval 
com muita animação na Praça de 
Bocage, nas tardes de domingo e 
terça-feira. Por lá vão passar ma-
labaristas, acrobatas, contorcio-
nistas e palhaços. Além disso, há 
bailes em várias coletividades.  

No domingo, às 15 horas, sai 
à rua o desfile “Foliões do Sado”, 
no Faralhão. O corso repete-se 
no Entrudo, à mesma hora, nas 
Praias do Sado.

Nos Ídolos da Praça, no dia 22, 
às 9 horas, há um jogo de carna-
val entre pais e filhos, às 11h30, 
zumba de carnaval, e no dia 23, 
às 10 horas, há jogo de futebol de 
matrafonas. No B.º St.ºs Nicolau 
decorre, nos dias 21 e 25, às 21h30, 
a Cegada de Carnaval. No dia 23, 
às 15 horas, o núcleo realiza um 
desfile carnavalesco pelas ruas 
do bairro, e, a 26, às 21h30, decor-
re o Enterro do Bacalhau.

Terça-feira, às 15 horas, na 
Fonte Nova, há desfile de masca-
rados, enquanto o Enterro do Ba-
calhau está marcado para dia 26, 
às 20h30, na Fonte Nova. Tam-
bém no dia 26 há novo enterro do 
Carnaval, às 20 horas, entre o Ca-
sal das Figueiras e a Palhavã.
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Eis as 4 bandas que ião disputar a final 
do 5.º Concurso de Palmela - Warm Up 
“Março a Partir”, dia 29, às 22 horas, na 
SIM de Quinta do Anjo: Rua  e Drain (Al-
mada), Chizzler (Amora) e Band’It (Se-

túbal). O vencedor recebe 600 euros, o 
2.º classificado 350 euros, o 3.º 250 eu-
ros e o 4.º 100 euros. A melhor banda do 
concelho irá atuar no Festival Liberda-
de deste ano.

O cantor, compositor, escritor, pensa-
dor, e uma das figuras mais reconheci-
das da cena cultural e musical cabo-ver-
diana vai estar em Grândola este sába-
do, para um espetáculo, com início às 

21h30, no cineteatro Grandolense. Os 
sons quentes da morna, funaná, batu-
que e coladeira num espetáculo imper-
dível e intimista. Os bilhetes para o con-
certo custam 5 euros.  

Palmela leva bandas amadoras à final Mário Lúcio dá concerto em Grândola

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS IMAGEM  DR

“As antigas instalações da Cooperativa 
Trabatijo são as ideais para trabalharmos”

“Napoleão”  
aventura-se no Chapitô

Perpétua
não marcha 

Criado há 5 anos por Levi Martins e Maria 
Mascarenhas, o grupo montijense ainda não 
tem espaço próprio para trabalhar. As antigas 
instalações da Cooperativa Trabatijo são vistas 
como uma ‘boa casa’ para acolher o grupo.

COMPANHIA DE TEATRO MASCARENHAS-MARTINS SONHA COM ESPAÇO PRÓPRIO

A Companhia Mascarenhas-
-Martins, fundada em 2015, no 
Montijo, e que já produziu 7 es-
petáculos, sonha com um espaço 
próprio para desenvolver as suas 
atividades. Levi Martins, diretor 
do grupo, admite que havia hipó-
teses de “estudar-se a permanên-
cia da companhia no cine-teatro 
Joaquim D´Almeida” mas, “pen-
so que o próprio município faz 
questão de gerir a programação 
do espaço, é uma opção que res-
peito”.

Todavia, Levi Martins reco-
nhece que o grupo, que recebe 
ajudas financeiras do município 
e da Junta de Freguesia do Mon-
tijo e Afonsoeiro, até beneficia 

de “melhores condições” do que 
“muitos dos nossos colegas”. E 
levanta um pouco do véu em 
relação ao futuro: “Penso que a 
Câmara está a estudar outras hi-
póteses para nós. Talvez, nas an-
tigas instalações da Cooperativa 
Trabatijo. A Câmara adquiriu esse 
espaço para as artes performati-
vas e é o ideal para nós”.   

Levi Martins admite que qual-
quer grupo de teatro sofre o risco 
de fechar portas se não tiver boas 
condições de trabalho. “Enquan-
to a companhia não se conseguir 
consolidar a sério, conquistar 
apoios do Estado e ter um espaço 
próprio de trabalho, corre sempre 
o risco de desaparecer. Ainda não 

A Companhia do Chapitô, em 
Lisboa, mantém em cena, a 
divertida comédia “Napoleão 
ou o Complexo de Édipo”, de 
quinta a domingo, às 22 horas, 
até 15 de março. 

Com encenação de Cláu-
dia Nóvoa e José C. Garcia e 
interpretação de Jorge Cruz, 
Susana Nunes e Tiago Vie-
gas, a peça conta a história 
do Imperador Napoleão, des-
de o nascimento até à morte, 
de uma forma humorística e 
poética.

No espetáculo são utiliza-
dos em cena, de forma criati-

A Perpétua Azeitonense, a vence-
dora de 2019, não vai entrar este 
ano nas Marchas Populares de 
Setúbal.

A decisão foi tomada pela 
presidente da coletividade, Graça 
Pereira, na habitual reunião das 
marchas, que decorreu quinta-
-feira, nos Paços do Concelho, 
com o vereador da Cultura, Pe-
dro Pina. “Não desistimos, ape-
nas não participamos este ano”, 
sublinhou Graça Pereira. “Temos 
várias marchantes grávidas e 
outras mulheres e homens têm 
compromissos escolares e pro-
fissionais”, argumenta. 

O desfile na Av.ª Luísa Todi 
decorre a 20 de junho e a exibi-
ção ao júri é a 26 e 27 do mesmo 
mês.     AL

va e arrojada, vários materiais 
que produzem sons e efeitos 
especiais, como caricas, tubos 
de ferro, cabides em alumí-
nio, papel vegetal, baldes de 
alumínio, escadotes, caixotes 
do lixo, holofotes, formas de 
queques em alumínio, entre 
outros. “Napoleão” lança-nos 
questões sociais e políticas 
que se mantêm atuais e, por 
outro lado, leva-nos a amar 
ou odiar uma figura histórica 
mundial que foi muito contro-
versa, contribuindo para que 
a sua queda fosse proporcio-
nal à sua ascenção.

PUBLICIDADE

Os fundadores da companhia, Levi Martins e Maria Mascarenhas, recorrem a outros trabalhos para manter vivo o grupo 

se decidiu que o teatro é impor-
tante em Portugal, mas quando 
isso acontecer teremos melhores 
condições de trabalho e correre-
mos menos riscar de fechar por-
tas”, admitiu Levi Martins.

Nas três últimas temporadas, 
a Companhia Mascarenhas Mar-
tins recebeu do município, por 
ano, 14 500 euros, e da Junta de 
Freguesia do Montijo e Afonsoei-
ro, 2 300 euros, verbas essas que 
“não são suficientes” para a ativi-
dade do grupo mas sim “impor-
tantes” para “salvaguardar uma 
base mínima de algumas despe-
sas inerentes aos espetáculos e de 

alguns pagamentos honorários”.
A Companhia Mascarenhas-

-Martins não tem um elenco fixo, 
e os seus fundadores recorrem a 
outros trabalhos para consegui-
rem manter o grupo em ativida-
de. “Os apoios que recebemos 
não nos permite fixar uma única 
pessoa no grupo. Não temos uma 
equipa fixa, montamos sempre 
o elenco para cada espetáculo”, 
vinca. A companhia já recebeu um 
apoio de 40 mil euros da DGArtes 
para montar um espetáculo pon-
tual com Luís Miguel Cintra, o “D. 
João Português”, e, recentemen-
te, “gerimos um apoio semelhan-

te para o espetáculo dele, “Canja 
de galinha com miúdos”, que es-
treou no Museu da Marioneta, em 
Lisboa, em dezembro de 2019. 

O grupo concorreu aos apoios 
do Estado, para o biénio 2020/21, 
mas, embora a avaliação tenha 
sido “muito positiva”, a verba 
acabou por “não chegar cá” por-
que houve “muitos concorren-
tes”. “Tentativas para matar o 
amor”, uma co-produção com o 
Teatro Aberto, é a peça que maior 
sucesso alcançou. A 12 de mar-
ço estreia “Há dois anos que não 
como pargo”, de Miguel Branco, 
no Joaquim D´Almeida.  
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“Gostava de criar empresa
para dar emprego a artistas”

A atriz, de 25 anos, signo Balança, a viver 
no Montijo, gostava de ter um monte 
no Alentejo e de criar empresa para dar 
emprego  a artistas.  

RAIO-X_RAQUEL CANECA

Qual o maior sonho profissional?
Ter a minha própria empresa 
cultural, para dar trabalho a 
muitos artistas e emoções ao 
público.

E pessoal?
Um monte no Alentejo, com o 
meu próprio vinho.

Cidade preferida?
Évora.

Local que gostaria de conhecer?
Tibete.

Um desejo para 2020?
Passar muito mais tempo com 
aqueles que mais amo.

Jantar a dois . Quem convidaria?
O meu irmão. Vive em França.

A mulher mais sexy do Mundo?
Jessie J.
Complete: A minha vida é…
Um ciclone.

Sexo oposto .O que não suporta?
Despreocupação.

Comida e bebida preferida?
Sopa de cação e vinho branco.

Qual o seu maior vício?
Coçar o umbigo. Péssimo, mas 
não consigo perceber porquê.

Último livro que leu?
“Mulheres”, de Charles Bukowski.

Último filme que viu no cinema?
“Variações”.

Melhor peça de teatro?
“Deserto, Deserto”. No Teatro 
Experimental de Cascais, há uns 
anos.

Melhor música de sempre?
“Comptine d’un autre été”, de 

Yann Tiersen.

Qual a sua maior virtude?
Acho que tenho uma energia 
que contagia.

E defeito?
Teimosia.

Como se chama
o seu animal de estimação?
Jack e Amy, um cão e uma gata.

O que levaria
para uma ilha deserta?
Um barco. Não consigo estar, 
muito tempo, no mesmo sítio.

Dia ou noite?
Noite.

O que mais teme na vida?
Estar longe dos meus.

A quem ofereceria um presente 
envenenado?
A quem pensa que 0,55 por cen-
to para a cultura é imenso.

O maior desgosto da sua vida?
A morte da minha avó.

PUBLICIDADE

cinemaleitura

1917 
Realizador: Sam Mendes
Elenco: Andrew Scott, Benedict 
Cumberbatch, Richard Madden
Género: Drama, Guerra
Duração: 119 minutos
Nacionalidade: GB/EUA

No auge da 1.ª Guerra Mun-
dial, dois jovens soldados bri-
tânicos recebem uma missão 
aparentemente impossível. 
São enviados, através de um 
campo de batalha, para levar 
uma mensagem que pode sal-
var a vida de 1,6 mil integran-
tes de um regimento de De-
vonshire durante a batalha de 
Passchendaele. Será que eles 
conseguem chegar ao seu des-
tino? Não perca este excelente 
filme que venceu três Óscares: 
Melhor Fotografia; Melhor Mi-
xagem de Som e Melhor Efei-
tos Visuais. Para ver no cinema 
City do Alegro de Setúbal. 

“As Viagens 
de Gulliver” 
A Relógio D´Água editou “As 
Viagens de Gulliver”, de Jo-
nathan Swift, inserido no Pla-
no Nacional de Leitura. 

Conta-nos a história de 
Lemuel Gulliver, um cirur-
gião de um navio naufragado, 
que acorda em Lilliput, onde 
o tamanho minúsculo dos 
habitantes lhe faz parecer ab-
surdos todos os seus interes-
ses e disputas. 

Uma outra viagem leva-o 
ao rei dos gigantes, onde des-
ta vez o seu próprio tamanho 
lhe confere uma nova visão 
sobre o comportamento hu-
mano. 

A obra leva-nos a “dis-
sipar a nossa cegueira, para 
nos curar das nossas ironias 
inconscientes”.

Ganhe convites para o teatro em Lisboa
Teatro Fontenova 
estreia “Cerco”

O Teatro Estúdio Fontenova es-
treia, este sábado, às 22 horas, na 
Casa da Cultura, a sua primeira 
peça do ano intitulada “Cerco”, 
integrada no ciclo “Duplicidades”.
Depois da peça, o público pode 
assistir a “Disruption Ensemble - 
Portrait Concert”.

Graziela Dias, diretora do 
Fontenova, deposita boas ex-
petativas na peça, sublinhando: 
“Espero que o público desperte 
e esteja mais consciente para o 
quanto as alterações ambientais 
e ecológicas existentes alteram e 
prejudicam não apenas a nossa 

Esta semana o Semmais Jornal tem para oferecer aos seus leitores convites para os musicais 
de Filipe La Feria “Severa” e “A Rainha da Neve”, em cena no Teatro Politeama, em Lisboa, 
há largos meses, com sucessivas lotações esgotadas. 
“Severa” conta a história da mãe do fado de Lisboa, enquanto “A Rainha da Neve” faz as 
delícias dos mais novos e não só. 
Para ser contemplado com os convites basta ligar 935388102.

saúde física e mental, mas tam-
bém a nossa vida enquanto indi-
víduos e comunidade”. 

A peça alerta para que “apesar 
de todas as feridas envenenadas, 
devemos manter-nos unidos en-
quanto comunidade que defende 
o bem-estar da terra e das vidas 
que lá habitam”. São intérpretes, 
nesta 72.ª produção, com 40 mi-
nutos de duração, Eduardo Dias e 
Patrícia Paixão. O grupo continua 
a lutar por “um espaço próprio”, 
para os seus espetáculos e para 
apresentação de trabalhos de ou-
tras companhias.

Patrícia Paixão e Eduardo Dias são os protagonistas da produção do Fontenova

PASSATEMPO
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VOLTOU esta semana à tona um 
projeto que oferece um usufruto 
condizente à tão malfadada zona 
de Vale da Rosa, em Setúbal. Não 
sei se é uma grande notícia, por ser 
apenas uma intenção de investi-
mento, embora agora protocolada, 
mas gera grandes expetativas.

Nesta curta análise, não inte-
ressa muito o projeto em si. Fala-se 
de uma “Cidade do Conhecimento”, 
pressupostamente alavancada por 
um robusto investimento que pode 
chegar aos 800 milhões de euros, 
num misto de valências que a cida-
de sadina e a região precisam. 

Interessa, a meu ver, outra ra-
zão substantiva: O que fazer com 
a zona oriental de Setúbal, o único 
escape urbano que a cidade tem 
para crescer, tendo em conta o 
‘bom’ afunilamento das áreas pro-
tegidas, a Arrábida e o Estuário do 
Sado. A ideia parece nascida dos 
céus, porque é mesmo o que en-
caixa naquela área, carregada de 
potencialidades e tão abandonada 
nas últimas décadas, desde que foi 
empreendido o projeto malsucedi-
do, para não dizer fracassado, da 
Pluripar SGPS, que contemplava, 
como se sabe, a deslocalização do 
atual estádio do Bonfim. 

Se for verdade a vontade do in-
vestidor em dar corpo a esta ideia, e 
se as forças políticas conseguirem 
entender que vale a pena lutar pela 
requalificação desta grande nova 
cidade, não tenho dúvidas de que 
será um projeto âncora decisivo 
para voltar a dar, inclusive, uma 
nova centralidade a Setúbal, como 
capital do distrito. O problema é 
vislumbrar se se aprendeu com os 
erros desse passado não muito dis-
tante, e procurar envolver todos os 
que serão chamados ao processo, 
da administração central, às forças 
políticas que gerem e fazem oposi-
ção no concelho, aos ambientalis-
tas e às populações.

Só assim se eliminarão os ruí-
dos que, quase sempre, inquinam 
estes investimentos e atrasam o 
desenvolvimento. Reclama-se in-
vestimento e dificulta-se a sua 
concretização. É um karma que 
não desata e uma espécie de maso-
quismo que não encontra paralelo 
em qualquer outra região do país.

Vamos ver…

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

Dos céus a 
Vale da Rosa

EM CONTRACICLO, com as vo-
zes que têm vindo a defender 
acerrimamente a construção 
de (mais) um novo (mini) hos-
pital no concelho do Seixal, 
considero que a atribuição de 
enfermeiro e médico de famí-
lia para todos os cidadãos do 
distrito de Setúbal deve ser o 
nosso desígnio. 

Não é aceitável que em ple-
no 2020, 5 anos depois da saída 
da troika e no segundo manda-
to de um governo socialista su-
portado pelo BE e PCP, existam 
dezenas de milhares de utentes 
neste distrito sem equipa de 
saúde familiar que lhes preste 
assistência.

Os cuidados de saúde pri-
mários, tão subvalorizados por 
estes governantes não corres-
pondem às necessidades dos 
residentes nos 13 concelhos, 

PAZ, tranquilidade, harmonia, 
abundância são palavras que 
associamos a “Paraíso” e… Jus-
tiça também porque, ao Paraíso 
ascende-se por mérito. A Hu-
manidade busca eternamente 
o Paraíso, o Jardim, os Campos 
Elíseos… 

A fé num Paraíso celeste é a 
base de religiões e raiz das uto-
pias, mas a harmonia que idea-
lizamos pode facilmente ser 
transformada num verdadeiro 
inferno. Vem isto a propósito da 
clássica divisão entre esquerda 
e direita. A esquerda progressis-
ta… a direita conservadora… 

Voltemos à religião para 
depois regressar à política: a 
(mão) direita era tradicional-
mente considerada benéfica, já 
a esquerda (sinistra, em latim), 
era considerada maléfica; com 
uma preparavam-se os remé-

potenciando a afluência des-
necessária e exagerada aos 
S.U dos 4 hospitais públicos 
existentes no distrito, sobre-
carregando os profissionais e 
piorando a qualidade da assis-
tência a situações realmente 
urgentes. 

É também difícil perceber 
como é que se planeia a con-
tratação de profissionais de 
saúde para um  novo(mini) 
hospital no Seixal, quando já 
hoje, existem falhas nas escalas 
de várias especialidades, tendo 
de se recorrer à contratação 
de serviços externos de médi-
cos e enfermeiros especialistas 
para o Hospital Garcia de Orta, 
Centro Hospitalar Barreiro-
-Montijo, Centro Hospitalar 
de Setúbal e Unidade Local de 
Saúde do Litoral Alentejano.

Não existem respostas sim-

dios com a outra, os venenos. 
Em plena Revolução Fran-

cesa, na Assembleia Nacional, 
os Girondinos (moderados) 
sentavam-se à direita e os ra-
dicais Jacobinos, à esquerda.  
A expressão surge, pois, para 
explicar o espectro político de 
há 250 anos e admito que nessa 
época, uns querendo conser-
var a “normalidade” e outros 
querendo, por força, “progre-
dir” ficassem satisfeitos com a 
designação “direita”, “esquer-
da”. Desde então, muito mu-
dou: a direita conservadora e 
a esquerda progressista ambas 
quiseram criar o seu Paraíso; 
ambas criaram verdadeiros in-
fernos. As utopias estão longe 
de serem perfeitas. Todas têm 
um “não sei quê” de totalita-
rismo que as leva a desconfiar 
daqueles que dizem “só sei que 

ples para problemas comple-
xos, mas a construção de mais 
um hospital e nos moldes que 
são conhecidos (seis dezenas 
de camas de internamento 
médico-cirúrgico), não será 
nunca uma solução, mas sim a 
criação de mais um problema 
para o distrito, criando falsas 
expectativas nos cidadãos que 
pretendem melhores cuidados 
e menores listas de espera e um 
funcionamento de um novo es-
paço que se prevê de antemão 
que não conseguirá responder 
a essas exigências. 

O caminho reside na aposta 
na redução da carga de doença 
e no incremento do bem-estar 
das pessoas, envolvendo os 
Conselhos de Comunidade dos 
ACES, promovendo a entrada 
em funcionamento dos Conse-
lhos Municipais de Saúde nos 

não quero ir por aí”. E assim, se 
criam inimigos, bodes expia-
tórios, regimes infernais capa-
zes de tudo para conquistar e 
manter o poder. Os amigos de 
ontem, tornam-se adversários 
e inimigos por um simples de-
sacordo. O diálogo cede pro-
gressivamente ao monólogo de 
quem garante saber o caminho. 
Tem sido assim em todas as ex-
periências em que sociedades 
inteiras se deixaram capturar 
por ideais que à direita ou, à es-
querda prometiam um mundo 
novo, um Paraíso na Terra. 

Quantas vezes assim é nas 
redes sociais, onde trogloditas 
de ambos os quadrantes se di-
gladiam em discursos de into-
lerância e ódio? O pior cego é 
o que não quer ver - quantas 
pessoas são vítimas da cegueira 
ideológica?

concelhos onde não existam, 
democratizando a elaboração 
dos Planos Locais de Saúde, 
eliminando os  espartilhos 
ideológicos fossilizados no 
tempo e, sobretudo, investin-
do fortemente nas acções que 
permitam o alargamento da 
literacia para a saúde das po-
pulações.

O nosso desígnio não se li-
mita à exigência de equipas de 
saúde familiar atribuídas a to-
dos os cidadãos do distrito de 
Setúbal, pois para além disso, 
é imprescindível a existência 
de horários mais alargados nos 
Cuidados de Saúde Primários, 
para que a disponibilidade dos 
recursos humanos altamente 
qualificados exista durante os 
365 dias do ano e não apenas 
em situação de contingência. 

À maior parte dos cidadãos 
interessa bem-estar, segurança, 
Justiça e esperança num futuro 
melhor. A função do Estado é a 
de manter o equilíbrio entre os 
interesses colectivos e os indi-
viduais, oferecendo soluções 
credíveis e sustentadas para 
os problemas. Por isso hoje, 
como sempre é necessário criar 
uma cultura de participação e 
exigência capaz de revitalizar 
as instituições democráticas 
e de as preparar para o futu-
ro sem demagogias ou falsas 
promessas, por isso, são tão 
necessários cidadãos que nos 
partidos, no movimento sindi-
cal, no mundo empresarial, na 
sociedade civil sejam informa-
dos, críticos, exigentes, partici-
pantes e capazes de enfrentar 
os desafios do presente com os 
olhos fixos no futuro.
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Há momentos para a 
verdade e sem receios!

“Os pássaros não são estúpidos 
e é provável que se adaptem”

NO ÚLTIMO congresso do PSD, 
em Viana do Castelo, tivemos 
oportunidade de com clareza 
defendermos a verdade de fac-
tos históricos e assumir posi-
cionamento em defesa de uma 
estratégia de futuro.

Solicitamos que prestásse-
mos no Congresso uma home-
nagem a Emídio Guerreiro, um 
homem corajoso, incansável lu-
tador pela liberdade que foi um 
dos fundadores do nosso parti-
do em 1974, ao qual emprestou 
toda a credibilidade dos seus 
mais de 40 anos de luta contra a 
ditadura e regimes prepotentes 
e de combatente pela liberdade 
e pelos ideais humanos. 

Emidio Guerreiro lutou pela 
liberdade em Portugal; O Esta-
do Novo demitiu-o de professor 
Universitário e prendeu-o no 
Aljube, de onde fugiu e se exilou 
para fora do país; 

Evacuado durante a guer-
ra civil espanhola de Vigo para 
França, iniciou aqui novo exílio 
em 1939. Tinha caído o governo 
de Léon Blum e o novo executi-

A SEMANA em curso tem-se 
revelado luxuriante no que 
concerne à contribuição para 
a ciência política dos nossos 
governantes. Não sendo irre-
levante constatar que a temá-
tica referente à construção de 
um aeroporto se afirme como 
o laboratório político preferi-
do para a proferição de dislates 
que seriam risíveis se as conse-
quências decisórias não se per-
filassem como potencialmente 
danosas e, portanto, merecedo-
ras das mais veementes e funda-
mentadas críticas.

Na verdade, certamente des-
confortáveis pela desconcer-
tante perenidade da máxima 
linoniana – da autoria de Mário 
Lino, entenda-se –  “Na margem 
sul, jamais!”, Pedro Nuno San-
tos e Alberto Sousa de Miranda, 
respectivamente, Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação 
e Secretário de Estado adjunto 
e das Comunicações, presta-
ram-se a protagonismos ab-
solutamente dispensáveis, que 
denotam um crescentemente in-

vo, de direita, viu nos refugiados 
que vinham de Espanha perigo-
sos comunistas e anarquistas, 
que era preciso isolar da socie-
dade francesa. 

Emidio Guerreiro foi por 
isso internado num campo de 
concentração em Argelais-sur-
-mer, onde o inverno era par-
ticularmente rigoroso. Tirou-o 
de lá um antigo presidente da 
câmara local. 

Soube que ele era maçónico 
e, num dever de fraternidade, 
deu-lhe dinheiro para ele poder 
escapar-se, clandestino, para 
Montauban, onde outros ma-
çons o poderiam ajudar a con-
seguir uma autorização de resi-
dência. Assim passou a residir 
em Montauban. 

Emidio Guerreiro afastou-se 
da LUAR e denunciou o facto de 
Camilo Mortágua e Palma Iná-
cio entre outros andarem em 
Paris a viver gastando em pro-
veito próprio o dinheiro rouba-
do no Banco de Portugal, que 
deveria servir para derrubar 
Salazar. 

disfarçável nervosismo na ges-
tão – desastrosa, saliente-se, na 
esteira do desempenho de Pedro 
Marques – deste processo rela-
cionado com a instalação de um 
aeroporto na BA 6. Perdoar-nos-
-ão Suas Excelências, o Senhor 
Ministro e o Senhor Secretário 
de Estado, que lhes invertamos 
as precedências e a hierarquia, 
debruçando-nos, num primeiro 
momento, sobre a pérola literá-
ria da autoria do segundo, que, 
descortinada a sapiência que lhe 
está subjacente, afigura-se cre-
dora dessa prevalência analítica.

Ora, tentando não conside-
rar excessivamente a expressão 
que materializa o título do pre-
sente texto – em que, no contex-
to de análise dos riscos de bird 
strike (colisão de aves com ae-
ronaves), manifesta uma cren-
ça notavelmente inabalável na 
inteligência dos pássaros como 
mecanismo de mitigação desses 
riscos de colisão –, o propósi-
to político de tentar apresentar 
como inatacável cientificamen-
te um Estudo de Impacte Am-

Tal polémica e acusações 
de desvio de fundos chegaram 
mesmo a tribunal nos anos 90.

Com o 25 de Abril de 1974 
Emidio Guerreiro regressa de 
Paris onde se encontrava exi-
lado, a Portugal, onde aderiu ao 
PPD de Francisco Sá Carneiro; 

Em 1975 Emídio Guerreiro, 
com a doença e ausência do lí-
der no estrangeiro, substituiu Sá 
Carneiro, como Secretário Geral 
do então PPD quando Sá Car-
neiro se ausentou para se tratar 
em Londres. Cargo que desem-
penharia com grande vivacida-
de apesar dos seus 76 anos.

Mas logo no final desse ano 
de 1976 saiu do PPD e abando-
nou a vida política com 76 anos.

Naquela homenagem a Emi-
dio Guerreiro quero saudei as 
centenas de militantes do PSD 
que se revêm no ideal maçónico 
patriótico, da liberdade e do res-
peito da lei, seguindo as pisadas 
de ilustres patriotas que ajuda-
ram a construir a República e o 
regime democrático, tais como:

Sendo militante de uma se-

biental (EIA) inexplicavelmente 
deficiente e omisso – que so-
mente as interferências políticas 
na apreciação efectuada pela 
Agência Portuguesa do Ambien-
te, consubstanciadas nas reite-
radas afirmações do Primeiro-
-Ministro, permitem perceber 
a emissão de parecer favorável 
condicionado – não poderá ser 
objecto de semelhante bene-
volência. Na realidade, apenas 
o desespero perante a censura 
crescente ao mérito técnico do 
EIA e à submissão dos interes-
ses estratégicos nacionais a uma 
solução castradora do desenvol-
vimento e nefasta aos mais va-
riados níveis – designadamente 
na saúde humana, no ambiente, 
na segurança e na mobilidade –, 
proveniente de quem sempre foi 
coerente na afirmação do Cam-
po de Tiro de Alcochete como 
a localização mais adequada e, 
ainda, de personalidades e enti-
dades de diversas e insuspeitas 
latitudes, pode servir de âncora 
de percepção à deriva literária 
de  Alberto Sousa de Miranda.

ção pequena, Alcochete, que é 
o espelho das questões internas 
comuns em muitos pontos do 
país e no partido, trabalha-se 
mais para as vaidades pessoais 
do que ao serviço da causa pú-
blica e do humanismo. 

Aproveitamos para relem-
brar que o distrito de Setúbal, 
apesar de fazer parte da Área 
Metropolitana de Lisboa, tam-
bém tem eleitores do PSD e têm 
que ser ouvidos. 

Alertei o presidente do parti-
do que os militantes deram-lhe 
uma nova oportunidade para 
lutar na mudança do poder e 
que não a despreza-se porque 
não é a sua carreira, que está em 
causa é a sobrevivência do Par-
tido no seu todo. 

Exortei a assumir a defesa 
do humanismo e de uma estra-
tégia para Portugal contra os 
ortodoxos socialistas, come-
çando por valores da igualdade 
de seres humanos no espaço de 
falantes de língua portuguesa, 
não podemos apregoar que há 
irmandade de povos quando há 

Devendo ainda esclarecer-se 
que, contrariamente ao pensa-
mento que este explanou, a Câ-
mara Municipal de Alcochete, 
por exemplo, somente emitiu 
um parecer positivo à instalação 
do aeroporto na BA 6, porquan-
to possui, conjunturalmente, 
uma maioria do Partido Socia-
lista e é presidida por alguém 
que, enquanto membro da As-
sembleia Municipal, manifes-
tou total discordância quanto a 
essa solução e que, actualmente, 
numa lamentável expressão de 
subserviência político-partidá-
ria, esclareceu a sua alteração 
de pensamento – presumindo-
-se que este tenha alguma vez 
existido – com a celebérrima e 
televisiva frase “os tempos mu-
dam, as vontades mudam”.

Num momento em que o en-
saio literário do secretário de 
estado ainda pairava nos cons-
cientes sobressaltados dos que 
tiveram a oportunidade imper-
dível da sua leitura, o Senhor 
Ministro, desferindo uma in-
tencional cotovelada no prota-

tratamento discriminatória pela 
cidadania.

Sugerimos que fizesse uma 
reflexão interna e organizativa 
do partido para acabar com as 
estruturas distritais quando, or-
ganicamente o país quase não 
tem organismos do Estado de 
génese distrital. 

Desse modo haverá um salto 
qualitativo na qualidade dos re-
presentantes do partido de um 
modo geral.

Se houve coragem política 
no Parlamento para impor o fim 
de uma linha circular do Metro-
politano em Lisboa, o partido 
deveria assumir a correção do 
erro histórico e estratégico para 
o desenvolvimento económico 
que é manter a opção da pista 
de aterragem no Montijo e que 
haja coragem de impor a cla-
rividência governativa de que 
Lisboa precisa de um novo ae-
roporto para o futuro que a op-
ção é Alcochete.

Deixemos de mediocridade 
e pensamentos curtos eleitora-
listas.

gonismo de quem dele depende 
hierarquicamente, afirmou, em 
plena sede da democracia re-
presentativa portuguesa e Casa 
das Leis, que, verificado agora 
que o diploma legal aplicável 
torna imperiosa a existência de 
pareceres positivos dos municí-
pios ambientalmente afectados 
pela decisão de instalação da 
aeroporto, então, se esse pres-
suposto legal não se encontra 
preenchido, a lei não lhe serve 
os intentos. Razão pela qual se 
mudará a lei, numa postura re-
veladora de um pensamento 
absolutista quase equiparável 
ao “L´État, cést moi” de Luís XIV.

Na perspectiva que se pre-
coniza de um Estado de Direito 
democrático em que a hono-
rabilidade, elevação e respon-
sabilidade estão subjacente ao 
exercício de funções políticas e 
porque não estamos na França 
absolutista dos Séculos XVII e 
XVIII, conforta-nos o pensa-
mento de que, ao invés da mu-
dança da lei, poderemos sempre 
mudar de ministro.




