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“Chapéu da 
marca Lisboa 
funcionou 
e ganhámos 
todos”

Vítor Costa aposta no aprofundamento regional
para dar sustentabilidade ao setor em toda a região. 
Aponta mais à Margem Sul, e acredita que o novo plano 
estratégico pode conduzir o nosso turismo à subida de 
divisão na Europa. Num balanço sobre o atual modelo 
de gestão quebra estigmas e apresenta resultados

PRESIDENTE DA ERTL EM EXCLUSIVO
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ENTREVISTA

bergar esses eventos?

O segmento é muito diversifica-
do. Há os grandes congressos, 
que só se podem realizar em Lis-
boa, os médios congressos que 
só Lisboa e Estoril podem rece-
ber, mas há também os corpora-
te, eventos de empresas e múl-
tiplas viagens de incentivos que 
podem integrar toda a oferta. 
Depois, há produtos dentro desta 
transversalidade que podemos 
apresentar, como são os casos do 
surf, o golfe, sol e mar, que cres-
ceram muito nestes anos. São 
transversais e complementares, 
e também acabam por ser multi-
plicadores de oferta, com impac-
to na cultura, na gastronomia, no 
enoturismo, nas compras. 
Esta é a primeira linha do pro-
duto. A outra, é a criação de doze 
polos turísticos, divididos em 
três níveis de intervenção de 
acordo com o estado de desen-
volvimento dessas zonas identi-
ficadas. Nós temos, dentro desta 
grande região, polos já consoli-
dados e outros que precisam de 
estratégias específicas, para os 
quais temos que encontrar res-
postas. 

Como se definem essas variáveis?

O quadro é o seguinte: Temos os 
que já estão desenvolvidos, como 
são os casos do centro de Lisboa, 
Cascais ou Sintra, mesmo a Eri-
ceira; depois os que estão em de-
senvolvimento, tendo já iniciado 
esse percurso, como Arrábida ou 
Mafra, que ainda podem crescer 

O que está em causa neste novo 
plano estratégico?

É a preparação de um novo ciclo 
de desenvolvimento, e um ciclo 
que inclui a sustentabilidade, 
que é essencial para manter o 
que já se conseguiu. De alguma 
forma, a proposta que se faz é no 
sentido de aprofundar a questão 
regional. Um destino turístico 
regional, que sempre houve, mas 
que queremos agora levar mais 
longe.
Desde o primeiro plano, o pa-
radigma era a cidade, sem es-
quecer, claro, as outras áreas da 
região. O que agora temos certo 
é que a cidade, Lisboa, não vai 
mudar, porque é o grande peso 
e a âncora de toda a região. Mas 
fomos evoluindo, de modo a que 
todos tivessem assumido o prin-
cípio da criação da marca, como 
parte integrante e agregadora 
deste vasto território em termos 
turísticos internacionais. Isso 
funcionou e todos ganharam 
com isso. 

Primeiro a marca como “chapéu” 
da estratégia, e agora, o que se se-
gue quando refere “aprofundar” o 
destino regional?

É focar outros planos, lançar 
um novo patamar de um desti-
no mais vasto, com 3 milhões de 
habitantes, e integrar todo o ter-
ritório. Assumir esse fator e inte-
grar o destino. 

Isso passa por intervenções mais 
locais, ou nem por isso?
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“Com o novo plano estratégico podemos subir 
de divisão no contexto turístico da Europa”
O presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa apresenta as linhas de força no novo plano estratégico. 
Depois das “centralidades”, é hora da criação de “doze polos”, com a região de Setúbal a ganhar maior importância. 

PRESIDENTE DA ERTL, VÍTOR COSTA EM ENTREVISTA EXCLUSIVA

Esse plano de intervenção local 
cabe aos municípios. Estes po-
dem ter as suas iniciativas, por-
que acrescentam, tal como os 
planos nacionais são uma mais-
-valia para o todo. O que se pro-
cura, essencialmente, é que haja 
coerência, até para evitar des-
perdício de recursos.
Assumimos agora esta constru-
ção de uma região mais abran-
gente, como se fossem destinos 
diferentes, mas complementa-
res. Lisboa, Sintra, Mafra, Arrá-
bida, no quadro de um destino 
coerente, aumentando a escala 
no contexto europeu. Com esta 
estratégia, podemos subir de di-
visão na Europa. Evidentemen-
te que já temos relevância, mas 
deixamos de ser uma coisa tão 
pequena. 
Depois, é preciso ver que o ter-
ritório dispõe de realidades dife-
rentes, mas também coisas co-
muns. E combina duas ideias: A 
primeira são os produtos trans-
versais. Por exemplo, quando fa-
lamos da valência “City breaks”, 
composta de pequenas viagens 
para destino urbano em sentido 
lato, pode ser entendido como 
viajar essencialmente para Lis-
boa. O que se pretende é esten-
der a outras cidades. Pode ser 
Lisboa, mas também Setúbal ou 
Mafra. Isto é dar transversali-
dade ao produto. O mesmo se 
passa no que diz respeito a con-
gressos e eventos. Esta é uma das 
grandes novidades do plano. 

Isso significa que outras cidades 
já ganharam capacidade para al-

muito mais; e, finalmente, os po-
los que queremos desenvolver, 
como o Arco Ribeirinho Sul, a 
Reserva Natural do Estuário do 
Tejo ou a Costa da Caparica.

O anterior Plano abordava as cen-
tralidades, agora aprofunda em 
polos, é isso?

É ir mais longe. Repare, com este 
plano, só o Tejo concentra três 
centralidades, transformando-o 
num grande produto turístico 
das duas margens - deixando 
de haver barreira - que no caso 
da Península de Setúbal, apos-
ta em Almada, Seixal e Barreiro. 
Depois, no que diz respeito à 
chamada zona do Arco Ribeiri-
nho Sul, tem muito a ver com a 
questão do aeroporto e com os 
projetos da Baía do Tejo, de que 
a Cidade da Água pode ser um 
exemplo. É uma área de grande 
potencial que precisa de inves-
timento privado, de oferta hote-
leira. Sem esquecer as zonas de 
reserva natural, como Alcochete, 
Vila Franca de Xira, mais viradas 
para o turismo natureza e tradi-
ções. No geral, é uma visão que 
nos entusiasma. 

Este aprofundamento tem a ver 
com os resultados obtidos?

Os resultados espelham uma 
realidade que tem tido sucesso 
e é uma história de cooperação. 
O primeiro plano, em 1998, mui-
to antes deste modelo, aponta-
va uma trilogia: história, escala 
humana de Lisboa e área envol-

“Há 
presidentes 
de Câmara 
que dizem
ter-se
enganado e 
que o atual 
modelo
funciona”

Está esbatida aquela ideia de os 
políticos de Setúbal acharem 
má solução a agregação a Lis-
boa?

Tendo em conta o trabalho de-
senvolvido com esses municí-
pios, e da análise que fazemos, 
acho que sim. Não nos pode-
mos esquecer que durante um 
largo período a estratégia era 
outra. O modelo “Costa Azul” 
e o que se lhe seguiu. Pessoal-
mente, estava convencido que 
a mudança iria resultar e que 
a Península de Setúbal teria 
muito a ganhar com a marca 
Lisboa. Na altura, vários pre-
sidentes de câmara discorda-
ram, mas mantiveram-se fiéis 
à nova orgânica. Hoje (não vou 
dizer-lhe quais) há presidentes 
que já me disseram que se ti-
nham enganado e que o mo-
delo funciona.

Mas nunca deixaram de recla-
mar maior atenção para a outra 
margem...

Há sempre uma ponderação 
leal, mas também o envolvi-
mento de todos na mesma 
estratégia. No essencial, tem 
resultado, e agora temos que 
passar para novas etapas, que 
é o que está em jogo. Enten-
do que para além de Lisboa, 
toda a AML é um trunfo, mas 
é uma região muitas vezes in-
compreendida na questão dos 
fundos...

É verdade, sobretudo no caso 
de Setúbal, que tem perdido 
milhões de euros por estar inte-
grada numa NUT considerada 
rica. O que acha disso?

Acho que não se tem em conta 
a diversidade e os diferentes 
estágios de desenvolvimento 
das realidades locais. 
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vente. Mas era muito centrada. 
O passo que estamos a dar é in-
tegrador de um caráter regional, 
logo, mais alargado.

Os problemas da mobilidade in-
ter-regional continuam a ser um 
handicap também para o setor...

Sim. As soluções não dependem 
de nós, mas queremos ter uma 
palavra a dizer. O investimento 
na mobilidade urbana e inter-
-regional é excelente para os 
cidadãos, mas também para o 
turismo, nomeadamente as aces-
sibilidades externas.

Nesta área tem havido notícias 
muito positivas, o passe Navegan-
te, o investimento projetado em 
frotas...

As medidas que estão a ser se-
guidas a nível da Área Metro-
politana vão no caminho certo, 
nomeadamente com os exem-
plos que deu. Mas não é de um 
dia para o outro que tudo se re-
solve, até porque, como sabe, 
viemos de um período em que, 
a esse nível, batemos quase no 
fundo. Depois, são investimentos 
que demoram tempo. O Metro 
de Lisboa encomendou 42 novas 
carruagens, mas demoram dois a 
três anos a chegar, e a Transtejo 
encomendou, ou está em vias de 
contratar, dez novos barcos, que 
só deverão entrar em funciona-
mento no mesmo período. 

Identifica os problemas da mobi-
lidade como um entrave no incre-
mento do turismo na margem sul?

É, talvez, a primeira questão para 
que tudo isto possa funcionar 
como queremos. A distância, 
muitas vezes, são dois quilóme-
tros, mas se o turista tiver que 
dar uma volta de 50 quilómetros, 
não funciona. Ou se, para visitar 
dois ou três locais da Península 
de Setúbal, for obrigado a ir e vir 
duas vezes a Lisboa, acaba por 
ser um grande constrangimento. 
E se o Metro e o barco não fun-
cionarem, o efeito negativo au-
menta.

Não deve concordar quando algu-
mas vozes dizem que a região de 
Setúbal é um pouco desprezada, 
até pela ERTL...

No nosso caso, de maneira ne-
nhuma. Vejo a região de Setúbal 
como a zona de maior potencial 
de desenvolvimento, embora 
precise ainda de muito investi-
mento, privado e público. Mas 
dispõe de grandes áreas dispo-
níveis, nomeadamente aquelas 
que albergavam atividades ob-
soletas, e que têm vindo a ser 
requalificadas. Há outras zonas, 
como Loures ou Mafra, mas são 
mais limitadas. 

Qual é então o ‘safanão’ que falta 
dar?

Sobretudo, é preciso uma estra-
tégia, depois resolver a questão 
dos transportes e mobilidade, e 
continuar a captar investimen-
to privado. É preciso olhar para 
estas áreas como uma grande 
oportunidade, até porque são 
terrenos mais baratos, às portas 
de Lisboa. Se usarmos a mesma 

Em que se
traduz  o plano 
No atual Plano Estratégico da Entidade Re-
gional de Turismo de Lisboa para o período 
2020-2024 está em causa a criação de 12 po-
los turísticos, que se dividem em três cate-
gorias: Os polos consolidados (Lisboa-Cen-
tro, Belém-Ajuda, Sintra, Cascais e Ericeira), 
polos em desenvolvimento (Tejo, Lisboa-O-
riente, Mafra e Arrábida), e polos a potenciar 
(Arco Ribeirinho Sul, Reserva Natural do 
Estuário do Tejo e Costa da Caparica).

A região turística 
em números
Os indicadores turísticos referentes a 2019 
registam em toda a região 18,4 milhões de 
dormidas, 8,1 milhões de turistas (primeira 
região do país), dos quais 5,9 milhões foram 
estrangeiros. O cluster na região atingiu 
1.227 milhões de euros de proveitos globais 
em alojamento, com uma taxa de ocupação 
por quarto de 76,2 por cento. Entre 2018 e 
2019, a região cresceu 5,2 por cento, valendo 
cerca de 26 por cento do turismo nacional.

marca para um turista interna-
cional, este pode dormir no Sei-
xal ou no Barreiro e, com bons 
transportes, viajar para Lisboa. O 
contrário também é verdade. Te-
mos que estimular essa relação. 
Mas, como já disse, a mobilidade, 
a qualidade e o tempo de trans-
porte podem fazer a diferença.

E agora, mesmo com polémicas, 
fala-se no aeroporto do Montijo. 
Seria uma boa alavancagem?

Pois... é preciso saber se avança. 
Sabemos que nesta matéria nun-
ca haverá consensos no nosso 
país. 

A começar pela região, cujos au-
tarcas estão divididos...

É um facto, mas não é drama ne-
nhum. Pessoalmente não tenho 
entrado nesse debate sobre op-
ções e escolhas. O que sei é que 
devemos ter uma capacidade 
aeroportuária adequada ao peso 
que pretendemos ter, e não estou 
a referir-me só ao nível do turis-
mo.
Se temos a ideia de desenvolver 
em Lisboa um Hub, é preciso en-
contrar soluções aeroportuárias 
urgentes, senão os aviões não 
chegam cá, ou deixam de se ver 

tantos e com tanta frequência. Se 
isso acontecer, não é só o turis-
mo que se ressente, mas toda a 
atividade económica. Desejo que 
isso aconteça.

Portanto, não está a gostar deste 
jogo de impasses?

Aguardamos a decisão e, a acon-
tecer, iremos propor a realização 
de um estudo complementar so-
bre questões ainda não tidas em 
conta, como a experiência do 
passageiro. 
Como irão funcionar os táxis, o 
modelo de informação, os apoios 
e as acessibilidades. Tudo isso 
tem que ser estudado e estamos 
disponíveis para o fazer. Sem 
esquecer as externalidades, que 
podem influenciar a região, de-

signadamente no domínio do 
emprego.

Alguma vez iremos assistir ao en-
cerramento do Aeroporto Hum-
berto Delgado?

Não sei, mas sei que não é razoá-
vel pensar nisso. Retirar o aero-
porto de Lisboa seria muito ne-
gativo. Não escondo que levanta 
questões, como o funcionamento 
urbano, e outras de ordem am-
biental e de segurança. Mas essas 

têm que ser tratadas a nível glo-
bal. Porque esse tipo de proble-
mas verificar-se-ão em qualquer 
solução que se encontre. A grande 
questão, hoje, é saber como é que 
os aviões podem poluir menos, 
ou como podem transitar com 
menos ruído. Tudo isso vai ser 
visto à escala global. E, na minha 
opinião, tem havido uma evolu-
ção muito grande nesses aspetos.

Alcochete não seria uma solução 
adequada para um aeroporto de-
finitivo? 

Se fossemos para Alcochete ha-
veria os mesmos problemas, acho 
que isso é público. E se, por exem-
plo, a opção fosse fora da AML, 
seria ainda mais negativo. Seria o 
único aeroporto na Europa fora 

de um grande contexto urbano, 
de uma capital. Uma infraestrutu-
ra desta dimensão tem impactos 
grandes sobre a realidade urbana 
e sobre a vida das pessoas, mas é 
um grande fator de competitivi-
dade que a maior região do país 
não pode desperdiçar.

E o que me diz da ideia de já haver 
turistas a mais em Lisboa?

É um absurdo, não partilho dela. 
Primeiro porque não conheço 

nenhuma cidade do mundo, em 
que isso se pode avaliar, assim, 
de ânimo leve. Só num local iso-
lado ou numa ilha. Repare, posso 
dizer que a Torre de Belém tem 
turistas a mais, então a solução é 
definir o número de grupos que a 
podem visitar ao mesmo tempo. 
Essa gestão de fluxos pode e deve 
ser feita, mas globalmente não se 
coloca essa massificação no caso 
de Lisboa. Atualmente o número 
de turistas da região anda à volta 
dos 8 milhões, entre portugueses 
e estrangeiros, com uma média 
de três dias de estadia. 

Essa é uma boa média?

Claramente! Paris, por exemplo, 
tem uma média de dia e meio. 
Tem a ver com o produto turísti-
co, se é “short breaks”. No nosso 
caso, esse índice representa dois 
terços. O mais importante é que 
tem aumentado o gasto médio 
por turista, cerca de 800 euros 
(embora queiramos chegar aos 
1000 euros), bem como tem au-
mentado o grau de satisfação, 
neste tipo de turismo ligado a 
famílias e pequenos grupos, cuja 
permanência média é de 2,4 noi-
tes. 
Queremos investir em produtos 
de mais tempo, mas este é ade-
quado e dificilmente esta reali-
dade se vai alterar.
Por exemplo, espanhóis, alemães 
e franceses, são os que gastam 
menos, mas são quase parte in-
tegrante do que designamos 
como mercado interno, pela pro-
ximidade. Mas quando vamos à 
procura de novos mercados te-
mos que oferecer novos segmen-
tos. Os brasileiros e americanos 
gastam mais. 
Depois temos os chineses, que 
até nem são dos que gastam me-
nos, mas que é um nicho que não 
pretendemos priorizar, sob pena 
de começarem a chegar excur-
sões atrás de excursões. Isso sim, 
seria negativo.

Neste sentido, quais são os merca-
dos que interessa explorar?

Os do Japão, Coreia do Sul, 
Arábia Saudita, Irão, que se en-
quadram melhor neste tipo de 
turismo de família, amigos ou 
pequenos grupos. .

Gosta da ideia de que Lisboa está 
na moda?

A moda é uma coisa que passa...

Não lhe diz nada, então?

Posso apenas reafirmar que este 
nosso percurso ajudou a au-
mentar muito a sua notoriedade. 
Temos vindo a crescer e a con-
solidar essa notoriedade, estra-
tégia atrás de estratégia. 
Neste último período, por exem-
plo, crescemos 5 pontos percen-
tuais em cota de mercado a nível 
nacional.
Mas se compararmos com al-
guns destinos europeus de refe-
rência, estes subiram, em média, 
5 por cento, e nós 10,9 por cento, 
é mais do dobro. 
Há outro número interessante, é 
que 90 por cento dos visitantes 
chegaram à região pela primeira 
vez, o que significa que estamos a 
atrair novos turistas urbanos.
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Montijo? Alcochete? Outra loca-
lização? Num ápice todas as so-
luções para a construção de um 
aeroporto complementar a Lis-
boa, ou até de uma nova estru-
tura, parecem válidas. O Gover-
no tenta alterar a lei para que a 
obra avance, como previsto, nos 
terrenos da Base Aérea do Mon-
tijo (BA6). A direção nacional do 
PSD, o maior partido da oposi-
ção, desmarca-se de qualquer 
posição que conduza à alteração 
da lei embora, a nível distrital, 
mantenha a aposta na infraes-
trutura militar. As câmaras da 
Moita e Seixal são contra e escu-
dam-se na lei para inviabilizar o 
projeto. Por fim, as associações 
ambientais também parecem ter 
visões diferentes: A Zero é con-
tra. A Quercus diz que defende a 
obra na Margem Sul, mas lembra 
que todos os locais aventados 
têm problemas graves.

Enquanto o Governo, por 
intermédio do ministro das In-
fraestruturas, Pedro Nuno San-
tos, tenta alterar a lei, de modo 
a que não seja necessária a con-
cordância de todas as câmaras 
municipais para que os trabalhos 

TEXTO  JOSÉ BENTO AMARO  IMAGENS  DR

Aeroporto em risco
de não ‘descolar’ no Montijo

O Governo quer avançar, mesmo tendo a 
oposição da Moita e Seixal. O PSD defende 
o aeroporto no Montijo, mas diz que o 
imbróglio atual tem de ser resolvido pelo 
executivo de Costa. A Zero vai avançar com 
mais processos judiciais. Quercus lembra que 
Alcochete também tem grandes implicações 
ambientais.

OPOSIÇÃO DA CDU E ABSTRAÇÃO DO PSD CRIAM NOVO IMPASSE À OBRA NA BA6 

avancem no Montijo, decisão 
que tem vindo também a dividir 
os constitucionalistas, o PSD, por 
intermédio de Rui Rio, afasta-se 
da polémica. O presidente social-
-democrata disse no Parlamento 
que ao seu partido “não compe-
te fazer rigorosamente nada”. “O 
que o Governo do PS quer fazer 
é alterar uma lei feita por outro 
Governo do PS para se adaptar a 
uma circunstância em concreto. 
Para isso o PSD não está dispo-
nível”, afirmou.

Essa mesma posição foi ex-
plicada ao Semmais pelo depu-
tado social-democrata eleito por 
Setúbal, Nuno Carvalho, que rea-
firmou a intenção do seu partido 
não estar disponível para alterar 
a lei. “O aeroporto deve avançar, 
tal e qual como está previsto, 
porque foram aprovadas ques-
tões financeiras, técnicas, am-
bientais, etc. Mas entendemos 
que o Governo deve reunir com 
as autarquias que estão contra. 
Só depois de ser dado este passo 
é que poderemos voltar à discus-
são”, alegou. 

Também o presidente em 
exercício da distrital de Setúbal 

do PSD, Bruno Vitorino, que já 
anunciou que não se irá recandi-
datar ao cargo, disse ao Semmais 
“defender o mesmo que defendi 
há seis anos: o Montijo é a me-
lhor opção”.

Localização continua
a dividir os ambientalistas 

A Associação Zero é declara-
damente contra a obra no Monti-
jo e os seus responsáveis enten-
dem que o executivo de António 
Costa deveria reabrir a discussão 
sobre a localização do aeroporto.

O presidente da Zero, Fran-
cisco Ferreira, diz que outros 
processos serão entregues nos 
tribunais para que a construção 
da infraestrutura aeroportuá-
ria complementar à Portela não 
avance no Montijo. “É uma loca-
lização problemática e o estudo 
efetuado não avaliou correta-
mente o impacte”, reiterou ao 
nosso jornal, lembrando ainda 
que o “aeroporto previsto para 

a BA6 nem sequer consta, como 
devia, do Plano Regional de Or-
denamento de Lisboa e Vale do 
Tejo”.

Francisco Ferreira recorda, 
por outro lado, que também Al-
cochete (atual Campo de Tiro 
da Força Aérea) tem, tal como 
o Montijo, uma declaração de 
impacte ambiental válida. “Para 
além da solução de Alcochete, 
ainda havia Alverca”, defendeu. 

A hipótese de fazer a obra em 
Alcochete foi igualmente abor-
dada pelo presidente da Quercus, 
Paulo do Carmo. “Em Alcochete 
o impacte também é bastante 
grande. São milhares de sobrei-
ros que terão de ser abatidos. É 
preciso intervencionar uma área 
de centenas de hectares e tam-
bém existem problemas relacio-
nados com as aves, pois aquela 
é uma zona onde se encontram 
muitas espécies migratórias”.

O líder da Quercus lembra 
que apesar de tanto Alcochete 
como o Montijo terem estudos 

de impacto ambiental favoráveis, 
embora condicionados, subsis-
tem problemas nas duas zonas 
que não podem ser ignorados: 
“Em Alcochete temos aquele que 
será o maior lençol freático da 
Península Ibérica, entre o Tejo e 
o Sado. No Montijo existe uma 
falha sísmica”.

Recorde-se por fim, que en-
quanto os presidentes das Câma-
ras Municipais da Moita e do Sei-
xal, ambos eleitos pela CDU, não 
querem o aeroporto no Montijo 
por considerarem que irão sub-
sistir sempre problemas de ruído 
para as respetivas populações, 
o autarca da cidade para onde 
está prevista a obra, Nuno Canta, 
já declarou publicamente que a 
mesma deve avançar na Margem 
Sul do Tejo, uma vez que repre-
senta a oportunidade de criação 
de emprego e de desenvolvi-
mento de várias infraestruturas, 
nomeadamente rodoviárias e 
ferroviárias, que toda a região 
reclama há décadas.

Heathrow sem influência

Esta semana alguns oposito-
res da “solução Montijo” ga-
nharam um novo alento na 
cruzada que mantém contra a 
obra, depois de em Inglaterra 
ter sido reprovada a constru-
ção de uma terceira pista no 
aeroporto de Heathrow, próxi-

mo de Londres. O não cumpri-
mento do que foi estabelecido 
pelo Tratado de Paris, relativa-
mente a emissões de gases, este-
ve na origem da decisão. O “efei-
to Heathrow” não se aplica, no 
entanto, à realidade portuguesa. 
O presidente da Quercus, Paulo 

do Carmo, diz que as situações 
de Portugal e Inglaterra não são 
comparáveis em termos de po-
luição causada. “Não podemos 
fazer essas comparações. Por-
tugal está no final da lista dos 
países poluidores, ao contrário 
de Inglaterra”, disse.
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O município vai realizar, de 3 a 17 de 
março, um ciclo de quatro sessões pú-
blicas de esclarecimento sobre a revi-
são do Plano Diretor Municipal. Os en-
contros destinam-se a apresentar à po-

pulação a atual proposta de revisão do 
PDM, no âmbito da discussão pública 
do documento. As sessões são às 21 ho-
ras, em locais distintos, de forma a abran-
ger todas as freguesias.

O concelho do Seixal conta, desde o pas-
sado dia 27, com 28 locais com acesso 
livre à internet. O investimento é supe-
rior a 74 mil euros e contou com um apoio 
de 50 mil euros. 

A rede Seixal Wi-Fi foi projetada para 
dotar o concelho de uma infraestrutu-
ra de rede wireless para permitir a to-
dos os residentes e visitantes do conce-
lho um acesso gratuito à internet.

Setúbal faz sessões de esclarecimento do PDM Seixal investe 74 mil euros na rede Wi-Fi

a desejar”. Estas pessoas “têm 
direito a respostas e têm direito 
a habitação condigna”, realçou o 
pároco. 

Até agora foram demolidas 
seis habitações, onde se com-
provou não residir ninguém, e “a 
máquina vai sair daqui”, afian-
çou o advogado Guerra Henri-
ques. “Tem que se resolver um 
problema que toda a gente sabe 
que existe, mas de que ninguém 
quer falar”.

Para a próxima semana está 
prevista uma reunião entre o Bis-
po José Ornelas e representantes 
do Ministério das Infraestruturas 
e da Habitação, do IHRU e da Câ-
mara Municipal de Setúbal, para 
analisar a situação.

fendendo que a “sociedade por-
tuguesa não pode permitir que se 
coloquem pessoas na rua, quan-
do se fazem processos a alguém 
que trata mal dos cães”.

Também a secretária de Esta-
do da Habitação, Ana Pinho, pro-
meteu “acompanhar a situação”, 
comprometendo-se com o não 
despejo das famílias. Facto que, 
para já, parece confirmar-se. 
Através de comunicado o IHRU 
reafirma que “nunca estiveram 
previstas demolições que envol-
vessem realojamentos”. 

“Estando em risco a seguran-
ça de pessoas e a saúde pública, 
não pode (o IHRU) deixar de to-
mar as medidas que se revelam 
necessárias para, em articulação 

As habitações clandestinas, 
construídas na Quinta da Parvoí-
ce, em Setúbal, começaram on-
tem a ser demolidas. Um proces-
so que o Instituto de Habitação 
e Reabilitação Urbana (IHRU) 
justifica pela precariedade das 
construções, falta de segurança 
estrutural e a localização em Re-
serva Ecológica Nacional. 

Sob o olhar atento de cerca de 
uma dezena de agentes da PSP a 
retroescavadora e os técnicos do 
IHRU deram início ao processo 
que, segundo o advogado Guer-
ra Henriques só incidirá, para já, 
nas habitações devolutas.

“Falei, esta manhã, ao tele-
fone com a presidente do IHRU 
e ela garantiu-me que todas as 
casas que tenham o menor si-
nal de estar habitadas não serão 

TEXTO  ELOÍSA SILVA  IMAGENS  DR

Demolições na 
Quinta da Parvoíce 
surpreendem 
moradores
Na manhã de ontem a retroescavadora entrou, 
sem clemência, no bairro de habitações 
clandestinas da Quinta da Parvoíce, em 
Setúbal, com ordem de deitar a baixo todas 
as casas onde não resida ninguém. Para a 
semana está prevista uma reunião entre 
a presidente do Instituto de Habitação, a 
autarquia e o Bispo de Setúbal.

IHRU GARANTE QUE SÓ SERÃO DEMOLIDAS, PARA JÁ, CASAS DEVOLUTAS

demolidas. Mas não deixa de 
ser lamentável que isto esteja a 
acontecer, quando nós apresen-
támos uma providência cautelar 
para adiar este processo. Mas os 
tribunais andam mais devagar 
que as máquinas”, lamentou o 
causídico.

A demolição chegou a estar 
agendada para dia 24, segundo 
um edital do Instituto da Habi-
tação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU), colocado em quase to-
das as habitações (habitadas ou 
não), mas a intervenção da co-
municação social, igreja, entida-
des sociais e partidos políticos 
permitiu adiar a intervenção. 

O Bispo de Setúbal, José Or-
nelas, foi dos primeiros a mani-
festar a sua preocupação com as 
20 famílias da comunidade, de-

com as demais entidades pú-
blicas competentes, conter esta 
situação”, pode ler-se no docu-
mento. 

Vergonha para Setúbal

O Padre Constantino, res-
ponsável da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, que tem 
acompanhado, em permanên-
cia, todas as ações e diligências 
na Quinta da Parvoíce, fala num 
“escândalo” que “deve envergo-
nhar toda a gente”.

“Isto é um escândalo de Setú-
bal e para Setúbal. Para a câma-
ra, para segurança social, para a 
junta de freguesia e outras enti-
dades, cujo silêncio deixa muito 

Comunidade da Quinta da Parvoíce foi “acordada”, na manhã de ontem, pelo som da retroescavadora que demoliu seis construções

No início deste ano 41 novos 
médicos que família iniciaram 
funções nos Cuidados de Saú-
de Primários da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT).  As va-
gas escolhidas pelos recém-es-
pecialistas em Medicina Geral e 
Familiar, no distrito de Setúbal, 
recaíram no ACES Almada/Seixal 
- UCSP Rainha Dona Leonor, na 
UCSP Santo António do Laran-
jeiro, no ACES Arrábida - UCSP 
Pinhal Novo - Praça do ultra-
mar, na UCSP Quinta do Conde, 

Desde 2014, ano em que a redu-
ção de recursos humanos na saú-
de se agudizou, a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) conseguiu 
cativar mais de 1.249 profissio-
nais. Um aumento de 16,5% que 
orgulha Luís Pisco, presidente da 
ARSLVT.

“Atrair mais de 1.200 profis-
sionais do que tínhamos em 2014 
não é comum para a esmagado-
ra maioria dos empregadores e, 
por isso, estamos orgulhosos”. 
Os Agrupamentos de Centros de 

TEXTO  ELOÍSA SILVA  IMAGENS  DR

Região ganha sete novos médicos de família 
Os cuidados de Saúde Primários da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo ganharam, este ano, 
41 novos médicos. O distrito recebeu sete, destes recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar.

Saúde (ACES) da Administração 
Regional contam, atualmente, 
com o contributo de 8.735 profis-
sionais de saúde, “o número mais 
elevado da década”.

Evolução que se deve, segun-
do Luís Pisco, à aposta da Admi-
nistração na formação. “A atual 
realidade em matéria de recursos 
humanos é ilustrativa da aposta 
da Região na formação e con-
tratação de profissionais – pro-
curando adequar a resposta das 
unidades de saúde à exigência 
das necessidades dos utentes”. 

e na UCSP Santos Nicolau. Cada 
uma destas unidades recebeu um 
novo profissional. Já a Unidade 
de Cuidados de Saúde Persona-
lizados (UCSP) de São Sebastião 
acolheu dois novos médicos. 

O saldo entre contratações, 
saídas e aposentações nos últi-
mos 5 anos é, também, “muito 
positivo”, admite a ARSLVT. “O 
número total de profissionais é de 
8.735, dos quais 2.108 são médi-
cos, 2.678 são enfermeiros, 1.942 
são assistentes técnicos e 2.007 
são efetivos dos restantes grupos 

profissionais (Técnicos Superio-
res de Saúde, Técnicos Superio-
res de Diagnóstico e Terapêutica, 
entre outros). Isso significa que 
a ARSLVT tem hoje mais 1.249 
profissionais nos ACES do que no 
final de 2014 (7.486), o que se tra-
duz num aumento de 16,6%”.

Luís Pisco enaltece que a AR-
SLVT “está empenhada em criar 
boas condições de trabalho – no-
meadamente ao nível de instala-
ções funcionais – para que as no-
vas gerações de profissionais se 
sintam estimadas e motivadas”.
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vés do mesmo, as regiões e as ci-
dades têm voz ativa no processo 
legislativo europeu, garantindo 
esta instância que os interesses e 
as necessidades das autoridades 
regionais e locais são devida-
mente considerados.

Nuno Mascarenhas é o único 

Foi com “honra e enorme sen-
tido de responsabilidade” que 
Nuno Mascarenhas, presidente 
do município de Sines, aceitou o 
desafio de representar o país, e o 
concelho, nas reuniões do Comi-
té das Regiões Europeu, do Con-
selho Europeu e do Parlamento 
Europeu. O autarca participou 
já, na quarta-feira, na reunião da 
Comissão da Cidadania, Gover-
nação e Assuntos Institucionais 
e Externos (CIVEX) e participa-
rá, no dia 2, na reunião da Co-
missão de Assuntos Económicos 
(ECON).

Uma oportunidade impor-
tante, diz, para “fazer ouvir a voz 
de Sines”, e discutir temas como 
a transição energética e a rede 
transeuropeia de transportes. 
“Nesta fase de desenvolvimen-
to de Sines é muito importante 
participar na ECON. É uma opor-
tunidade única para podermos 
discutir a transição energética, 
o investimento industrial ou as 
infraestruturas da rede transeu-
ropeia de transportes (rodovia, 
ferrovia, portos, aeroportos, en-
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Nuno Mascarenhas no Comité
das Regiões em Bruxelas
O presidente da Câmara de Sines integra a delegação portuguesa que participa nas reuniões 
da Comissão da Cidadania e Assuntos Institucionais e na Comissão de Assuntos Económicos 
do Comité Europeu das Regiões. Uma “honra” que lhe permite “fazer ouvir a voz do concelho” 
num dos maiores centros de decisão europeus.

AUTARCA DE SINES PARTICIPA NAS COMISSÕES CIVEX E ECON

tre outras) em Bruxelas e no qua-
dro de preparação de um novo 
período de financiamento comu-
nitário”. O Comité das Regiões 
Europeu é um órgão consultivo 
composto por representantes 
eleitos de autoridades regionais e 
locais dos 27 países da UE. Atra-

presidente de câmara do Alentejo 
nomeado pelo Conselho de Mi-
nistros, ainda que seja suplente, 
para a representação portuguesa 
no Conselho das Regiões para o 
mandato 2020-2025. A sua des-
locação a Bruxelas acontece em 
virtude da ausência do presiden-
te da câmara de Sintra, Basílio 
Horta.

Sobre a reunião na CIVEX, 
a primeira deste mandato, que 
aconteceu no passado dia 26, 
Nuno Mascarenhas desatacou 
ao Semmais que, apesar de todos 
os assuntos em apreciação terem 
a sua pertinência, “a discussão 
sobre a importância dos municí-
pios para a prossecução das polí-
ticas europeias”, foi o tema mais 
relevante.

“Não posso deixar de frisar 
que os trabalhos desta comissão 
serão muito importantes para a 
valorização da participação cí-
vica e para a modernização dos 
instrumentos democráticos, sen-
do esse percurso fundamental 
para o futuro das políticas comu-
nitárias”, concluiu. 

O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, volta a Bruxelas no dia 2

Pedro Dominguinhos, pre-
sidente do Instituto Politéc-
nico de Setúbal, foi reelei-
to presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos. A 
eleição decorreu na reunião 
plenária, realizada no Poli-
técnico do Porto.

Manifestando-se “hon-
rado pelo reforço de con-
fiança depositada pelos 
restantes presidentes”, Pe-
dro Dominguinhos focou a 
importância, para este se-
gundo mandato, de quatro 
grandes prioridades. A pri-
meira passa pelo “reforço 
da notoriedade e credibili-
dade do sistema politécni-
co”, alicerçadas na inovação 
pedagógica e no reforço da 
capacidade de investigação. 
Em segundo lugar, a con-
sagração da alteração legal 
que possibilite a outorga 
do grau de doutor pelos 
Politécnicos. Uma terceira 
prioridade, centra-se na al-
teração da designação para 
Universidades Politécnicas, 
“reforçando a capacidade de 
internacionalização do sis-
tema e atração de estudan-
tes internacionais”. A quarta 
prioridade assenta no re-
forço do contributo para a 
coesão territorial e inclusão 
social das diferentes regiões 
do país, em estreita articula-
ção com os atores do terri-
tório, promovendo a com-
petitividade empresarial e a 
inovação social.

O CCISP é o órgão de co-
-representação dos 15 poli-
técnicos públicos e 5 escolas 
politécnicas públicas não 
integradas, estando também 
representadas neste órgão 
as Universidades dos Açores, 
Algarve, Aveiro e Madeira. 
Entre as suas competências, 
cabe ao CCISP colaborar na 
formulação das políticas 
nacionais de educação, de 
ciência e cultura; pronun-
ciar-se sobre todas as ma-
térias relacionadas com o 
sistema de ensino superior 
politécnico público, tanto no 
plano legislativo como or-
çamental; contribuir para o 
desenvolvimento do ensino, 
investigação e cultura em 
geral, e para a dignificação 
das instituições de ensino 
superior politécnico e dos 
seus agentes, bem como 
para o estreitamento das li-
gações com organismos na-
cionais e estrangeiros.

Conselho 
Coordenador 
dos Institutos 
Superiores 
Politécnicos 
reelege 
Dominguinhos

O Parque de Feiras e Exposições 
de Grândola vai receber, dias 26 
e 27 de março, a 1ª Feira da Ino-
vação, Qualificação, Emprego e 
Empreendedorismo do Alentejo 
Litoral (FIQUE), numa organiza-
ção da Plataforma Supraconce-
lhia do Alentejo Litoral (PSCAL) 
e da autarquia de Grândola.

A FIQUE, que em edições fu-
turas “terá um caráter rotativo 
por todos os municípios do lito-
ral alentejano”, pretende assu-
mir-se como “uma plataforma 
promotora de ideias e projetos 
inovadores em diferentes seto-
res da vida social e comunitária. 
Da escala do bairro e da fregue-
sia até à sub-região do Litoral 
Alentejano como um todo”, as-
sumiu, ao Semmais, um dos téc-
nicos da PSCAL.

É objetivo da organização 
afirmar a feira como “um im-
portante evento de networking, 
gerador de ligações entre os di-
ferentes atores presentes, e que 
produza vínculos para a criação 
de novas oportunidades, benéfi-
cas para os territórios do Alen-
tejo litoral”.

A ideia de promover esta fei-
ra, de âmbito supraconcelhio, 
nasceu “no âmbito do nosso 

FIQUE em Grândola 
dias 26 e 27 de março

programa da rede social, virado 
para o desenvolvimento das re-
lações de parceria no quadro das 
políticas de ação social”, explica 
o técnico da PSAL, e pretende 
constituir-se como “um espaço 
de promoção das boas práticas 
de empreendedorismo”.

O primeiro dia do certame, 
26, contará com as presenças do 
presidente da câmara de Grân-
dola, Figueira Mendes, da res-
ponsável do grupo de trabalho 
do Empreendedorismo e Em-
pregabilidade da PSCAL, Raquel 
Hilário, e de Miguel Cabrita, Se-
cretário de Estado e da Forma-
ção Profissional.

O segundo dia da FIQUE é 
dedicado, maioritariamente, a 
workshops sobre agricultura, 
natureza e florestas, turismo e 
indústria, e ao lançamento do 
concurso de ideias inovadoras 
para o Alentejo Litoral. Uma 
oportunidade para “dar voz a 
empreendedores, empresários e 
atores do desenvolvimento local 
e regional”.

A feira apresenta-se, segun-
do a PSCAL, como um momen-
to essencial para refletir cobre 
oportunidades e fraquezas no 
Litoral Alentejano.    ES

Provedora 
de Justiça quer 
respostas do Governo
A Provedora de Justiça, Ma-
ria Lúcia Amaral, solicitou 
ao Ministério da Educação a 
lista de escolas que contém 
amianto e o plano cronoló-
gico para as respetivas inter-
venções. 

A decisão foi anunciada 
esta semana e deixou “bas-
tante satisfeitos” os respon-
sáveis do Movimento Esco-
las Sem Amianto (MESA). 
André Julião, o fundador do 
movimento, “louva a inicia-
tiva” que pode, ainda assim, 
não acompanhar a urgência 
com que se olha para o pro-
blema.

Segundo informações 
obtidas pelo Semmais, junto 
do gabinete da provedoria 
de justiça, “não existe pro-
priamente um prazo para a 
resposta a pedidos de infor-
mação formulados pela Pro-
vedoria de Justiça”.

Esse prazo existe, sim, 

segundo esclarece a provedo-
ria, “bem definido no caso das 
recomendações, que são uma 
possibilidade nesta e noutras 
situações em que as diligên-
cias anteriormente realizadas 
se revelam infrutíferas ou in-
satisfatórias”.

André Julião também é da 
opinião de que a Provedora 
da Justiça deveria “apresentar 
uma recomendação ao Gover-
no”.

Mas enquanto isso não 
acontece o movimento vai 
continuar a reunir com a co-
munidade, alertando para 
os perigos da exposição ao 
amianto.

Recorde-se que o distri-
to de Setúbal, com 30 escolas 
sinalizadas, é o segundo com 
maior número de casos de 
amianto registados, logo a se-
guir a Lisboa, com 33 estabe-
lecimentos de ensino nestas 
circunstâncias .    ES
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trabalho dos agentes de prote-
ção civil”.  A conferência termina 
às 17h00, com a visita à exposi-
ção sobre o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil do 
Concelho de Sesimbra, patente 
no átrio da Biblioteca Municipal 
de Sesimbra. 

desenvolver nesta matéria, con-
tinuando a justificar e a motivar 
o trabalho deste gabinete”.

Antes de assumir a secretaria 
de Estado, Patrícia Gaspar, que 
reside no distrito e “é visita regu-
lar à nossa vila”, desempenhava 
funções de 2ª Comandante Ope-
racional Nacional da ANEPC. 
Antes foi Adjunta de Operações 
Nacional, do Comando Nacional 
de Operações de Socorro e Co-
mandante Operacional Distrital 
de Setúbal. 

“Tivemos o privilégio de a 
acompanhar, no desenvolvimen-
to do seu trabalho enquanto Co-
mandante Distrital de Operações 

O Dia Internacional da Proteção 
Civil é o mote para reunir, em 
Sesimbra, vários especialistas, 
entre os quais a Secretária de Es-
tado da Administração Interna, 
Patrícia Gaspar, e o Comandan-
te Distrital de Operações de So-
corro de Setúbal, Elísio Oliveira, 
para uma abordagem aos “Pro-
cessos Erosivos e Movimentos 
de Massas”, numa conferência 
que terá lugar no cineteatro mu-
nicipal João Mota. 

Segundo Ricardo Caleiro, 
coordenador do serviço munici-
pal de Sesimbra da Proteção Ci-
vil, as expetativas para a confe-
rência, que decorre durante todo 
o dia, “são grandes”, consideran-
do que “os nossos oradores pos-
suem um elevado conhecimento 
da realidade, quer em termos 
científicos, quer no que diz res-
peito às operações de socorro”.

Prevê-se uma sessão “com 
elevado nível de intervenções”, 
que permitirão aos participantes 
inscritos, cerca de 120 até agora, 
“adquirir um maior conhecimen-
to sobre os temas e a realidade 
do socorro nesta área”, evidencia 
Ricardo Caleiro.

Gestão do Risco Costeiro em 
Portugal, a importância da Car-
tografia Geológica na avaliação 
de Movimentos de Massa, os 
desafios da Proteção e Socorro 
numa cidade costeira e a Gestão 
Integradas das arribas da Costa 
de Sesimbra são alguns dos te-
mas em apreciação. No uso da 
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Dia Internacional da Proteção Civil
assinalado em Sesimbra 
“Processos Erosivos e Movimentos de Massas - Da Prevenção ao Socorro” é o tema da conferência que vai decorrer 
no cineteatro João Mota, em Sesimbra, no dia 3 de março. Ricardo Caleiro, coordenador da proteção civil municipal, 
antecipa uma sessão de trabalhos de “elevado nível”. 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA PARTICIPA NA CONFERÊNCIA

palavra estarão Celso Pinto, da 
Agência Portuguesa do Ambien-
te, Rubem Dias, do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia, 
e António Godinho, do serviço 
municipal de proteção civil de 
Almada, entre outros.

Patrícia Gaspar conhece
bem a realidade local

A Secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrícia 
Gaspar, dará início aos trabalhos 
da conferência. Uma presença 
que, para Ricardo Caleiro, “re-
força a importância do tema e 
do trabalho que temos vindo a 

Sec. Estado conhece por dentro os problemas com que se debate a Proteção Civil

Um tema preocupante
sem eco na comunicação social
“Uma linha de costa de 45km, 
com um litoral partilhado 
entre Almada com a Arriba 
Fóssil da Costa da Caparica 
e Setúbal, com as arribas da 
Serra da Arrábida, realidades 
de características geológicas 
muitos diferentes” fazem com 
que este tema seja de espe-
cial relevância para Sesimbra. 
Apesar de não ter “grande ex-
pressividade nas notícias”. 

“O tema engloba não só a 
prevenção, como também o 
socorro, porque a importân-
cia dada a estas áreas não se 
prende, apenas, com o traba-
lho de socorro, no pós-queda 
de arriba ou movimentação 
de terra.

Há todo um trabalho de 
prevenção que é realizado, 
diariamente, em conjunto 

com várias organizações, antes 
das ocorrências, no sentido de 
serem prevenidas situações de 
acidente grave”, explica o coor-
denador do serviço.

“A nossa costa possui diver-
sas zonas onde se têm regis-
tado grandes movimentações 
de terras, e quando ocorrem 
estas situações, ocorrem quer 
em espaços de praias, ocasio-
nalmente, visitadas por muita 
população, quer em zonas com 
diversos caminhos pedestres 
com cada vez maior procura”. 
Para “servir melhor e em maior 
segurança”, a conferência junta 
vários agentes de proteção civil 
desde Bombeiros, Guarda Na-
cional Republicana, Autoridade 
Marítima, Técnicos Municipais, 
Técnicos de Institutos Públicos 
e da Administração Central. 

de Socorro de Setúbal, onde nos 
deu sempre a abertura e os ensi-
namentos necessários para que 
pudéssemos realizar ainda me-
lhor o nosso trabalho, não só nas 
áreas que serão abordadas na 
conferência como também em 
todas as que dizem respeito ao 

A gama O%riginal da José Maria 
da Fonseca está disponível em 
tinto, branco e rosé e veio col-
matar a ainda baixa aposta nes-
te segmento. De relembrar que a 
JMF foi pioneira em 2009, quan-
do criou o primeiro vinho sem 
álcool português em 2009, mas 
agora está de volta com este seg-
mento bem original.  Sofia Soares 
Franco, relações públicas da José 
Maria da Fonseca, sedeada em 
Vila Nogueira de Azeitão, realça 
que as expetativas para esta nova 
marca são “muito elevadas”, dado 
“o caráter inovador do produto”, 
e, também, pelo facto de ter um 
mercado potencial “muito vasto”. 

A JMF decidiu lançar os vi-

nhos sem álcool porque é um 
produto que “vai ao encontro das 
novas tendências de consumo, 
em especial a procura de um es-

José Maria da Fonseca aposta em vinhos sem álcool 
A José Maria da Fonseca acaba de lançar uma nova marca de vinhos sem álcool. A empresa de Azeitão já se tinha 
aventurado em 2009 neste segmento bem original. A gama O%riginal está disponível em tinto, branco e rosé. 

DISPONÍVEL NA LOJA DE AZEITÃO OU NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS

tilo de vida saudável, ao mesmo 
tempo que pensamos ter um pro-
duto com um perfil muito apelati-
vo e, por não existir no mercado, 

outras alternativas no mercado”.   
O tinto é ideal para acompa-

nhar com carnes grelhadas, piz-
za ou pasta. Já o branco deve ser 
bebido como aperitivo ou para 
acompanhar pratos de peixe e de 
marisco. E o rosé é um aperitivo 
que cai bem com pizza ou pra-
tos de pasta. O O%riginal Tinto é 
produzido a partir da casta syrah 
e mantém os aromas e paladar 
próprios do vinho: suave, com 
aromas a ameixa, cereja preta e 
mirtilos. Produzido a partir da 
casta moscatel, o O%riginal bran-
co apresenta os aromas cítricos e 
florais tão típicos desta casta.  Já o 
O%riginal Rosé, produzido tam-
bém a partir da casta Syrah, é de 

Com quase 2 séculos de história, a JMF continua a inovar com produtos O%

tonalidade viva e aroma exube-
rante a framboesas e morangos. 
Os novos vinhos, que devem ser 
bebidos bem frescos, podem ser 
adquiridos na loja física e online 
da JMF, nos restaurantes By The 
Wine e em grandes superfícies, ao 
preço de 4,99 euros por cada gar-
rafa de 75 centilitros.     

Com quase dois séculos de 
história, a José Maria da Fonseca 
continua a inovar, apresentando 
“soluções para todos os gostos”. 
O%riginal proporciona “toda a 
experiência de degustação de um 
vinho sem a presença de álcool”, 
sublinha Sofia Soares Franco. No 
presente ano, a JMF tenciona lan-
çar outras novidades vinícolas. 
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Crianças, jovens e adultos dina-
mizam um evento que percorre as 
freguesias

Enquanto o Carnaval infan-
tojuvenil é transversal aos con-
celhos do distrito, onde alguns 
dos quais apostam em grandes 
eventos, há municípios que as-
seguram a organização conjunta 
entre “o movimento associativo e 
as juntas”, como é o caso de Se-
túbal. 

“O objetivo é levar o Carnaval 
aos bairros e respetivas fregue-
sias”, disse ao Semmais Mónica 
Duarte, chefe de divisão da Cul-
tura da autarquia. 

O mesmo acontece em Pal-
mela com os carros alegóricos, 
gigantones e cabeçudos a serem 
dinamizados pelo movimento as-
sociativo.

A Moita, por outro lado, cen-
tra a folia na freguesia de Alhos 
Vedros, “pois já está uma orga-

100 e as 150 mil pessoas”. A ani-
mação foi dinamizada por mais 
de 30 associações e mais de 1000 
figurantes que, nas palavras do 
edil, “satirizam temas como o ae-
roporto no Montijo, os autarcas 
locais, ou outros governantes, 
com total liberdade crítica”. 

Quem também não deixa a 
tradição portuguesa à porta é Se-
simbra, sendo um dos concelhos 
no distrito - a par de Setúbal - que 
não esquece, por exemplo, as ce-
gadas, um legado das cantigas 
de escárnio e maldizer, onde um 
grupo de quatro a seis homens 
satiriza a vida pública e política 

Mais de 10 mil crianças, do en-
sino pré-escolar e 1º ciclo, desfila-
ram, em simultâneo, pelas quatro 
freguesias do Seixal. O principal 
objetivo da autarquia é, segundo 
a vereadora da Educação, Maria 
João Macau, causar “um forte im-
pacto na comunidade e envolver 
a família”. O Carnaval infantoju-
venil, a grande aposta do Seixal, 
esteve igualmente presente em 
todos os concelhos, com especial 
destaque em Alcochete, Almada, 
Grândola, Setúbal, Alcácer do Sal, 
Santiago do Cacém e Sesimbra.

Para Álvaro Beijinha, presi-
dente de Santiago do Cacém, não 
é só uma questão de opção. “Não 
fazia sentido competir com um 
Carnaval com tanta tradição (o 
de Sines), quando até beneficia-
mos do ponto de vista turístico”, 
admite, considerando a proximi-
dade ao concelho vizinho. Opta, 
assim, por apoiar os corsos das 
escolas e as folias de algumas 
associações do concelho. Jorge 
Rodrigues, responsável pela pro-
gramação da Câmara de Grândo-
la, tem a mesma opinião, e disse 
ao Semmais que o município 
investe, sobretudo, nos “festejos 
organizados pelas instituições de 
ensino e por grupos promovidos 
pela comunidade”.

Já Manuel Vítor, vereador da 
Educação da autarquia de Alcácer 
do Sal, tão distante de Sines como 
de Sesimbra, tem outra visão. 
“Estamos a planear partir para 
outro tipo de Carnaval - o adulto 
e folião -, com outra abrangência 
e com outra performance”, sem 
negligenciar as parcerias com as 
escolas. Em Alcochete há outras 
prioridades para animar o con-
celho e, segundo Fátima Soares, 
vereadora da Educação, apoio às 
escolas, sim, outras expressões 
carnavalescas “não têm tradição”. 
O mesmo acontece em Almada, 
município onde, segundo infor-
mações do gabinete de comuni-
cação, “os cortejos não atraem 
multidões”.

Tradição, investimento e milhares 
de foliões para animar a multidão 

O mesmo não pode dizer de 
Sines, cidade onde o legado car-
navalesco já é reconhecido desde 
as primeiras décadas do século 
XX. Atualmente organizado pela 
Associação de Carnaval de Sines, 
coloca 8 mil foliões, 5 escolas de 
samba e 17 grupos alegóricos ao 
serviço da diversão. 

Só este ano, os festejos impli-
caram um investimento superior 
a 160 mil euros, 100 dos quais 
provenientes da autarquia. “A 

TEXTO  NUNO RAMALHO  IMAGENS  DR

Mais de meio milhão de pessoas
atraídas pela folia na região
Sesimbra, Montijo e Sines foram os municípios que mais apostaram na animação carnavalesca. Somaram perto de 
500 mil visitantes e quase 90% dos mais de 400 mil euros investidos pelas autarquias. Embora mais tímida, a folia 
foi transversal aos restantes concelhos. 

FESTEJOS CARNAVALESCOS ATINGIRAM INVESTIMENTO DE MAIS DE 400 MIL EUROS

câmara é uma parte importante, 
mas quem lidera o sucesso da 
festa é a associação”, garante ao 
nosso jornal o presidente Nuno 
Mascarenhas. E o sucesso é con-
siderável, a julgar pelas mais de 
50 mil pessoas que visitaram a ci-
dade ao longo dos três dias mais 
importantes (domingo, segunda e 
terça-feira). 

No Montijo, o investimento 
foi mais baixo (cerca de 60 mil 
euros), mas nem por isso deixou 
de envolver a maioria da popu-
lação e atrair ao concelho, numa 
avaliação “rugosa” de Nuno Can-
ta, líder da autarquia, “entre as 

em verso, com acordes de guitar-
ra portuguesa a acompanhar. 

Mas não só a portugalidade 
merece destaque em Sesimbra. 
Francisco de Jesus, presidente do 
executivo, investiu quase 170 mil 
euros para ver nas ruas o Car-
naval “mais brasileiro do País”. 
A avaliar pelas cerca de 300 mil 
pessoas recebidas no concelho 
por estes dias, o profissionalis-
mo que as escolas de samba e 
axé locais emprestam aos corsos 
cumpre o objetivo. Sem esquecer 
o cortejo dos palhaços, desde a 
década de 90 um dos principais 
atrativos.

nização implantada e assumida 
como o grande corso de Carnaval 
do concelho”, afirma Rui Garcia, 
presidente do executivo. 

O aumento do investimento - 
à exceção da Moita, que manteve 
a mesma verba, e do Barreiro que 
não respondeu às nossas ques-
tões atempadamente - foi uma 
realidade nos 11 concelhos, tal 
como o crescimento do número 
de visitantes.

Tendo apenas em conta os 
dados referentes a Sines, Montijo 
e Sesimbra, o Carnaval no distri-
to atraiu cerca de meio milhão de 
pessoas.
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O município garante que a água para con-
sumo humano da zona de abastecimen-
to da Fonte da Senhora/Passil tem “mui-
to boa” qualidade. Além disso, a autar-
quia vai requalificar e criar novos luga-

res de estacionamento na rua das Hor-
tas, após a finalização do ramal de liga-
ção de energia pela EDP, que permitirá 
o aumento da pressão da água e melho-
res condições de vida.

O 13.º Prémio Nacional de Conto Manuel 
da Fonseca, instituído pelo município, 
abre de 2 de março a 30 de abril, para 
prestar homenagem ao grande escritor 
santiaguense, figura incontornável da li-

teratura portuguesa, e à sua obra, sobre-
tudo através da forma narrativa do con-
to, em que o autor revelou toda a sua ex-
celência. O vencedor recebe prémio de 
4 mil euros.

Alcochete investe em Fonte da Senhora Santiago do Cacém promove conto literário

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS  IMAGENS  DR

Alcácer do Sal assegura acesso 
à plataforma escola virtual

Novo quartel da GNR
de Sesimbra avança 

Câmara alentejana vai investir mais de 11 mil euros para apoiar 
alunos ao longo de três anos letivos no acesso à Plataforma Virtual 
da Porto Editora. 

MUNICÍPIO INVESTE NA EDUCAÇÃO MUNICÍPIO CEDE TERRENO E PAGA O PROJETO

O município de Alcácer do Sal 
vai assegurar o acesso à plata-
forma digital “Escola Virtual”, 
da Porto Editora, ao longo de 
três anos letivos, um investi-
mento da autarquia na ordem 
dos 11.461,17 euros que garante 
a disponibilização de recursos 
e ferramentas fundamentais de 
promoção e suporte de aprendi-
zagens online.

“A Educação é uma área es-

O novo posto da GNR da Quinta 
do Conde está mais próximo de 
ser realidade. A Câmara aprovou, 
na reunião de 19 de fevereiro, o 
protocolo de colaboração com 
a Secretaria de Estado da Admi-
nistração Interna e a GNR, para 
celebração de contrato de coo-
peração interadministrativo que 
viabilizará a construção do novo 
equipamento, fundamental para 
melhorar as condições de traba-
lho da GNR na freguesia, visto 
que “o atual posto está a funcio-
nar há 32 anos em instalações 
que já não dispõem dos requi-
sitos adequados à prestação de 
serviço público”. 

O município vai disponibi-
lizar 4 lotes de terreno na Av.ª 

sencial para o município, que 
está empenhado em apoiar os 
alunos do concelho nos seus es-
tudos. É, por isso, que o muni-
cípio coloca agora ao dispor de 
140 alunos do pré-escolar e 364 
alunos do 1.º ciclo do ensino bá-
sico, encarregados de educação, 
agrupamentos de escolas, edu-
cadores e professores esta nova 
ferramenta digital, um impor-
tante investimento num recurso 

Cova dos Vidros para o quartel, 
e assumir a execução do projeto 
de execução. Após a construção, 
está previsto que o imóvel fique 
na posse desta força de seguran-
ça, ao abrigo de um contrato de 
comodato entre as duas entida-
des.

O contrato deverá ser assina-
do após a aprovação do projeto, 
no prazo de 2 anos, a contar da 
assinatura do protocolo.

À semelhança dos processos 
do novo Centro de Saúde de Se-
simbra, do Edifício de Justiça, em 
Sampaio, ou da ampliação da Es-
cola Navegador Rodrigues Soro-
menho, a cedência dos terrenos, 
é um projeto “fundamental” para 
que a obra se concretize.

virtual que dará certamente fru-
tos”, referiu Vítor Proença, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal.

Esta ação integra-se no Pla-
no Municipal de Combate ao 
Insucesso Escolar no concelho 
de Alcácer do Sal e tem por ob-
jetivos: possibilitar a adoção de 
estratégias pedagógicas inova-
doras e disruptivas; fomentar 
o estudo autónomo; permitir 
a comunicação em rede entre 
professores e alunos; possibili-
tar o acesso a recursos de eleva-
da qualidade científica e técnica, 
como livros e testes virtuais.

Neste âmbito vão ser faculta-
dos acessos globais aos docentes 
associados aos alunos envolvi-
dos no projeto, haverá formação 
presencial para esses professo-
res e será disponibilizado um 
manual de utilizador do aluno/
encarregado de educação perso-
nalizado.

A implementação deste ser-
viço viabiliza a integração de no-
vas metodologias em contexto 
de ensino-aprendizagem, indo 
ao encontro dos objetivos defini-
dos para o perfil do aluno.

O mercado municipal recebe 
de 7 a 14 de março, entre as 9 e 
as 13h30, a Feira de Artesana-
to “Artes e Talentos”. 

Este evento, com inscri-
ções a decorrer, realiza-se 
sempre no primeiro e segundo 
sábado de cada mês e conta 
com a participação de arte-
sãos de várias áreas.

E a marginal acolhe, de 28 
de março, das 10 às 18 horas, 
a feira de venda de artigos em 
segunda mão intitulada “Abra 
a Bagageira”, com inscrições 
até dia 2 de março.

O evento é promovido pela 
edilidade moitense, mensal-
mente, ao quarto sábado.

O Festival de Sopas Solidário, 
uma organização da CMB e 
de instituições particulares 
de solidariedade social, de-
corre no mercado 1.º de Maio, 
este sábado, das 11 às 16 ho-
ras.  O evento, que inclui um 
concurso de degustação, visa 
“contribuir para a visibilidade 
das IPSS, fomentar espaços 
de encontro interinstitucional 
e apoiar as instituições parti-
cipantes”.

O público pode adquirir 
uma tigela para a degustação 
das sopas a levar a concurso, 
sendo que as verbas angaria-
das revertem a favor de várias 
instituições.

O auditório dos serviços cen-
trais do município recebe no 
dia 6 de março, o seminário “Os 
Municípios Rumo a 2030 – De-
safios e Oportunidades para o 
Desenvolvimento Sustentável”, 
no âmbito da Rede Intermuni-
cipal de Cooperação para o De-
senvolvimento. 

Nos próximos anos, os muni-
cípios vão assistir a “um conjun-
to de desafios e oportunidades, 
que podem ser alinhados com a 
Agenda 2030 numa abordagem 
eficaz e sustentável”. Estes desa-
fios e oportunidades constituem 
“um plano de ação para qualquer 
município que queira assegurar 
a sua sustentabilidade económi-
ca, social e ambiental, em parce-
ria com os demais atores do de-
senvolvimento”.  

A plantação de árvores/arbustos 
decorre na manhã deste sábado 
no Parque Sant’Iago, nas Mantei-
gadas, no âmbito de campanha 
de transformação de espaços de-
volutos em jardins.

O “Seja Jardineiro por um 
dia”, da CMS, “criou raízes e volta 
a convidar os munícipes a ajudar 
na transformação de espaços”. A 
primeira ação deste ano envolve 
a plantação de cerca de 500 ar-
bustos de variadas espécies, es-
sencialmente autóctones. 

Moita mostra 
artes e talentos 
no mercado 

Barreiro 
angaria verbas 
nas sopas 

Seixal discute 
desenvolvimento 
sustentável

Setúbal cria 
espaços verdes 

O FMM Sines – Festival 
Músicas do Mundo, o festival 
da “música com espírito de 
aventura”, regressa a Sines 
e Porto Covo de 18 a 25 de 
julho. 

As primeiras confirma-
ções do programa de con-
certos desta 22.ª edição são 
Amadou & Mariam with Blind 
Boys of Alabama (Mali/EUA), 
Ava Rocha (Brasil), Mon 
Laferte (Chile), Niño de Elche 
(Espanha), Nitin Sawhney 
(Reino Unido), Rasha Nahas 
& Band (Palestina), Rhiannon 
Giddens with Francesco Tur-
risi (EUA/Iália) e Third World 
(Jamaica).

De 18 a 20 de julho, o fes-
tival terá como palco a aldeia 
de Porto Covo, mas, no dia 21, 
transita para a cidade de Sines, 
onde permanece até dia 25, 
com concertos no Castelo e na 
marginal ribeirinha. 

FMM regressa
a Sines

O município vai apoiar alunos  ao longo de 3 anos letivos no acesso à “Escola Virtual”

À semelhança de outros projetos, o município irá ceder terrenos para construção
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Investigação 
dá a conhecer passado 
do município do Montijo

ESCAVAÇÕES AVANÇAM EM SARILHOS 

O projeto “Sarilhos Grandes en-
tre Dois Mundos” (SAND) é apre-
sentado este sábado, às 15 horas, 
no salão da Academia Musical 
União e Trabalho, em Sarilhos 
Grandes.

O projeto SAND contempla a 
escavação bio-arqueológica no 
interior da Ermida de N.ª Sr.ª da 
Piedade e no exterior da Ermida 
e da Igreja de S. Jorge, com a fi-
nalidade de recolher novos da-
dos que permitam caraterizar a 

dieta, as patologias e os rituais 
funerários da população de Sari-
lhos Grandes, bem como identi-
ficar novos elementos de contato 
com o Oriente e o Ocidente.

As escavações arqueológicas, 
em regime de campo-escola, irão 
decorrer de 30 de março a 30 de 
abril, no interior da Ermida de N.ª 
Sr.ª da Piedade, e de 3 de agosto 
a 4 de setembro, no exterior da 
referida Ermida e da Igreja de S. 
Jorge.  

O município de Grândola está 
presente, desde ontem, dia 28 de 
fevereiro e até ao dia 1 março, no 
Parque Nacional de Monfragüe, 
em Cáceres, Espanha, na Feria 
Internacional de Turismo Orni-
tológico (FIO), para promover o 
turismo de natureza no territó-
rio, com o objetivo do “combate 
à sazonalidade e da promoção e 
preservação do património na-
tural do concelho alentejano de 
Grândola”.

Os percursos pedestres, o 
birdwaching, bem como os lo-
cais naturais: Serra de Grândo-
la, Estuário do Sado e Lagoa de 
Melides e sua biodiversidade, 
estarão em destaque no certa-
me.

Já na sua 15.ª edição, a FIO 
é considerada a “segunda mais 
importante” da especialidade na 
Europa e reúne os vários agen-
tes ligados ao setor.

O mercado municipal de Quinta 
do Anjo encerrou no início desta 
semana para ser requalificação 
do edifício. Todas as ativida-
des ficam suspensas até data a 
anunciar, após o final da obra.

Com o valor de 59 mil euros 
e a duração de 60 dias, a em-
preitada inclui a substituição da 
cobertura do edifício e a apli-
cação de isolamento térmico, a 
pintura de fachadas, com inte-
gração dos murais de arte ur-
bana existentes, e a substituição 
da rede elétrica e iluminação, 
aumentando a eficiência ener-
gética do espaço.

A obra visa melhorar as con-
dições de conservação e con-
forto e modernizar o espaço, 

adaptando-o a novas valências 
ao serviço da comunidade.

Grândola 
promove 
turismo
de natureza
em Espanha 

Mercado de Palmela
fecha para obras 

Município de Almada debate
gestão de sítios arqueológicos
O 1.º Encontro Internacional 
sobre a Gestão de Sítios Ar-
queológicos, organizado pelo 
município, irá decorrer de 22 
a 24 de abril, na Academia Al-
madense.  O programa inclui 
dois dias com apresentações, 
intervenções e debates. Para 
uma abordagem global sobre 
esta temática, estão confirma-
dos oradores de várias insti-
tuições nacionais e interna-

cionais.
O objetivo é reunir “as boas 

práticas de gestão e discutir os 
problemas comuns na valo-
rização e abertura ao público 
de sítios arqueológicos inte-
grados em contexto urbano”. 
Para o último dia está prevista 
uma visita ao Sítio Arqueoló-
gico da Quinta do Almaraz. 
Inscrições custam 30 euros. 
Estudantes pagam 15 euros. 

As escavações irão decorrer de 30 de março a 4 de setembro em dois monumentos



A viragem na carreira musical de Clemente, 
mais dançável, agradou ao público que 
o acompanha há 50 anos de cantigas. O 
artista setubalense segue de vento em popa 
no mercado, com a aposta em projetos de 
relevo internacionais.

numa sonoridade “muito mod-
erna”. O registo discográfico 
tem também a particularidade 
de apresentar temas da autoria 
do próprio cantor. “É uma novi-
dade. Na minha carreira, tal não 
tinha acontecido. Escrever para 
música não é a mesma coisa que 
escrever poemas, porque isso 
obedece a uma métrica musi-
cal muito exigente e isso não é 
fácil de fazer”, sublinha, recon-
hecendo que se trata da “melhor 
maneira” de assinalar os seus 50 
anos de trabalho. “Não poderia 

imaginar melhor maneira de 
começar a celebrar os 50 anos 
de carreira”. 

Clemente celebra, assim, os 
seus 50 anos de carreira artísti-
ca, e, admite que este seja o seu 
“último trabalho” discográfico. 
“É, sem sombra de dúvidas, o 
último trabalho que faço em CD 
porque este formato está à beira 
do fim. Irei fazer mais músicas, 
no futuro, mas em formato digi-
tal”, refere, acrescentando que já 
recebeu o convite de uma edi-
tora alemã nesse sentido. 

Por outro lado, Clemente 
mostra-se animado com o facto 
de outros artistas internacionais 
terem manifestado interesse em 
gravar temas do álbum noutras 
línguas. “Comecei por cantar 
versões de outros cantores e, 
agora, aos 50 anos de carreira, os 
outros artistas cantam canções 
minhas, o que é fantástico”.   

Com “bastantes” concertos e 
homenagens agendados para o 
Verão, Clemente admite que vai 
ser um ano “muito agitado”, dev-
ido a “muitos” concertos. 
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O novo álbum de Clemente pode ser adquirido nas lojas FNAC ou através das plataformas digitais

O conhecido encenador Lluís Pasqual, 
leva a Almada uma das maiores atrizes 
espanholas de sempre, Nuria Espert, e 
um dos autores mais representativos de 
Espanha: Federico García Lorca. O es-

petáculo “Romancero gitano” vai estar 
em cena a 7 de março, às 21 horas, no Tea-
tro Joaquim Benite. Será falado na lín-
gua original, o castelhano, e terá legen-
das em português.

O Fórum Cultural José Manuel Figuei-
redo, na Baixa da Banheira, no concelho 
da Moita, recebe, este sábado, dia 29 des-
te mês, às 21h30, o espetáculo de dança 
“Parece que o Mundo”, pela companhia 

Clara Andermatt. Da coreógrafa Clara 
Andermatt e do pianista e compositor 
João Lucas, o espetáculo é inspirado no 
livro “Palomar”, de Italo Calvino. Bilhe-
tes a 5,91 euros.

Nuria Espert sobe ao palco de Almada Baixa da Banheira oferece espetáculo de dança 

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS  IMAGENS  DR

“Não poderia imaginar melhor maneira
de celebrar a minha vida artística”

CLEMENTE CELEBRA 50 ANOS DE CARREIRA COM “PROMESSAS DE AMOR”

O cantor setubalense Clemente 
lançou no mercado, em novem-
bro do ano passado, o álbum 
“Promessas de Amor”, com o 
selo da Ovação. Inclui 11 temas 
inéditos, de sua autoria, incluin-
do um bónus track de “Vem-me 
Abraçar”, gravado com o duo 
alemão 2Glamur, mas também 
canta em dueto com Dagmara 
Zajac, uma cantora de naciona-
lidade polaca/alemã. 

O disco, gravado, produzido 
e masterizado em Dusseldorf, 
na Alemanha, surgiu a convite 
do produtor Luís Filipe Batista, 

durante uma festa de música 
portuguesa, há 3 anos atrás, na 
cidade de Neuss, na Alemanha, 
que contou com a envolvência 
de vários cantores nacionais. 
“Adorei este desafio. Algumas 
das canções são auto-biográ-
ficas. Estou muito satisfeito 
porque o meu público aceitou 
muito bem esta minha viragem 
musical”.   

Clemente admite que o CD 
“Promessas de Amor” é uma “vi-
ragem” na sua carreira, porque 
é um trabalho “muito mais dan-
çável”, e, além disso, aposta 

PUBLICIDADE

agendacultural

PALMELA
RECITAL COM FLETCHER

O guitarrista John Fletcher apre-
senta o recital de Altgitarren e 
Guitarra Clássica. Trata-se de 
uma organização da Associação 
Amigos Juntos pela Orquestra 
Nova de Guitarras.

AUDITÓRIO DO PINHAL NOVO, 
29.FEV.20, 21H30

MONTIJO
COMÉDIA COM ÉRIKA

“É tudo ao Molho e Fé em Deus” 
é a comédia com Carlos Cunha, 
Érika Mota, Nuno Pires, Lígia Fer-
reira e Élia Gonzalez, que promete 
fazer o público rir com peripécias 
recheadas de humor.

AUDITÓRIO JOAQUIM D’ALMEIDA, 
29.FEV.20, 21H00

SESIMBRA
CEGADAS ENCERRAM CARNAVAL

Não perca o fecho das Cegadas, 
tradição típica da zona rural. 
Constituídas exclusivamente por 
homens, os grupos cantam em 
verso textos de escárnio, acom-
panhados por guitarras.

TEATRO JOÃO MOTA, 29.FEV.20, 21H30



O município do Montijo lançou o convite e Ricardo Guerreiro 
Campos aposta num trabalho que faz reflexão sobre os direitos 
humanos, a cidadania e as artes. 

A professora de canto no Conservatório 
Regional de Palmela, adorava conhecer 
Nova Iorque e brilhar na ópera “Tosca”.   

mentadas.
É, desta forma, uma pro-

posta artística participativa que 
através de uma abordagem imer-
siva, promove a aprendizagem e 
escuta do Ser através da explora-
ção partilhada no e para o coleti-
vo”. A peça volta ao mesmo palco 
no mesmo dia às 14h30, e no dia 
28, às 16 horas.  
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“É uma história-viagem
ao sabor das memórias”

“A minha vida
não é a que idealizei”

RICARDO GUERREIRO CAMPOS PREPARA “LUGAR-ABRIGO” 

RAIO-X_ISABEL BIU

“Lugar-Abrigo” é o espetáculo 
participativo, para a infância e 
juventude, que o ator Ricardo 
Guerreiro Campos estreia a 24 de 
março, às 10h30, na Casa da Cul-
tura, em Setúbal, no âmbito do 
Mês do Teatro.  

O trabalho surgiu de uma 
residência artística desenvolvida 
com 18 turmas do 1.º ciclo do 
ensino básico do município do 
Montijo.

Com criação/interpreta-
ção de Bruno Guerreiro Cam-
pos e música original de Bruno 
Moraes, “Lugar-Abrigo é “uma 
história-viagem que ondula ao 
sabor das memórias, crenças e 
esperanças dos que nela embar-
cam sem saber a rota”.A peça 
procura “desenvolver em re-
gime de residência artística, um 
conjunto de sessões de experi-
mentação, reflexão e criação em 
torno de aspetos entre os direitos 
humanos, a cidadania e as práti-
cas artísticas contemporâneas”, 

Maior sonho profissional?
Cantar o papel principal da ópera 
“Tosca”.

E pessoal?
Nenhum sonho em especial. 

Cidade preferida?
Lisboa.

Local que gostaria de conhecer?
Nova Iorque.

Um desejo para 2020?
Saúde e trabalho para mim e para 
todos os que me rodeiam. 

Jantar a dois. Quem convidaria?
O Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa. 

Complete: A minha vida…
Não é a que idealizei, mas estou 
grata pela vida que tenho. 

Sexo Oposto. O que não suporta?
Paternalismo, machismo. 

Comida e bebida preferida?
Pastel de nata e moscatel.

Qual o seu maior vício?
Ouvir música e cantar. 

realça o criador/ator.
A mesma fonte refere que 

“desta forma, tendo como base 
uma história-viagem que pro-
jeta para o âmbito pessoal e af-
etivo as atuais crises migratórias, 
“Lugar-Abrigo” surge enquanto 
espaço de exploração do mate-
rial artístico, filosófico e humano 
que emergiu das sessões imple-

Último livro que leu?
“O Amante Japonês”, de Isabel 
Allende. 

Melhor peça de teatro?
Não aprecio teatro. 

Melhor música de sempre?
A música de Richard Strauss. 

Qual a sua maior virtude?
Paciência. 

E defeito?
Determinação/teimosia. 

Animal de estimação. Tem?
Sim, a gata Nina. 

O que levaria
para uma ilha deserta?
Os Poemas de amor de Pablo 
Neruda. 

O que mais teme na vida?
Cancro. 

A quem ofereceria
um presente envenenado?
A ninguém. 

O maior desgosto da sua vida?
Não sei. 

PUBLICIDADE

cinema leitura

“O Apelo 
Selvagem”
Realização: Chris Sanders
Atores: Karen Gillan, Harrison Ford, 
Cara Gee
Género: Aventura, drama, familiar

Adaptado do livro “O Apelo Sel-
vagem” traz para o grande ecrã 
a história de Buck, um cão com 
um grande coração. Buck vê a 
sua vida virada do avesso quan-
do é subitamente arrancado da 
sua casa na Califórnia e levado 
para as florestas exótica de Yu-
kon do Alasca durante a Corrida 
do Ouro em 1890. Como o mais 
recente elemento da equipa de 
trenós puxados por cães dos 
Correios - e mais tarde o seu 
líder -Buck vive a aventura de 
uma vida, encontrando final-
mente o seu verdadeiro lugar no 
mundo. Para ver no City Setúbal.

“Frozen II - 
Uma aventura 
encantada” 
Através de “Uma aventura en-
cantada”, os mais novos apren-
dem tudo sobre as suas perso-
nagens preferidas de “Frozen 
II – Uma aventura encantada”, 
enquanto os acompanham na 
viagem ao Norte, para além de 
Arendelle, onde vão descobrir o 
seu destino e a sua força interior. 
Um livro que permite libertar 
a magia digital através de uma 
aplicação que possibilita a des-
coberta de um mundo maravi-
lhoso onde é possível colecionar 
fotografias ou cristais encanta-
dos.
Uma edição da Leya/Dom Qui-
xote, ao preço de 14,95 euros. 

O desafio do “Lugar Abrigo” foi lançado pelo município do Montijo ao ator/criador

O musical “A Rainha da Neve”, 
de Filipe La Feria, está em 
cena até ao mês de junho, no 
Teatro Politema, em Lisboa.
Para ganhar os convites ligue 
969431085 ou 935388102. 

Ganhe 
convites
para “A Rainha
da Neve”
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ESTÃO MAIS que esbatidas as dúvidas 
sobre se o turismo na região de Setú-
bal perde ou ganha por estar ligado ao 
grande ‘chapéu’ da marca Lisboa. Os 
resultados estão à vista, e hoje já qua-
se ninguém nega o óbvio.

Durante largo tempo, fui um dos 
que, talvez emerso num excessivo 
bairrismo, critiquei a opção do atual 
modelo de gestão, e duvidei dos resul-
tados, por achar que a região perderia 
alguma chama, no contexto de uma 
Lisboa a braços com um ‘boom’ inusi-
tado de forasteiros.

Havia ainda outro pressuposto fa-
lacioso que nos andou a toldar o ra-
ciocínio durante décadas, ao persistir 
a ideia-feita de que a região mantinha 
uma valia turística e um peso no clus-
ter que afinal não tinha. Os números 
estão à vista. O turismo de Lisboa, 
na sub-região Setúbal, cresceu como 
nunca. Abriram-se unidades hotelei-
ras, pulverizou-se o alojamento local, 
as guest-house, e afins, trazendo às 
urbes, para além do destino sol e mar, 
turistas de todos os cantos do mundo.

Sobretudo, constatou-se que a 
nova corrida partia de um patamar 
muito baixo, com números irrisórios 
a rondar os 3 por cento. Isto é: não 
bastava ter partes de um paraíso à 
porta de casa, para que ele se enches-
se sozinho, pelas mãos de meia dúzia 
de agentes do setor, tutelas volunta-
ristas, e um banco de camas que pa-
reciam muitas, mas chegavam para as 
encomendas. Provou-se que um des-
tino com potencial não se agiganta de 
forma mágica, nem ao sabor de meia 
dúzia de panfletos, embora seja justo 
consagrar todos os protagonistas que 
a ele se dedicaram com devoção.

Na verdade, não custa assumir, 
que o paraíso Setúbal (toda a região, 
bem entendido) é parte integrante do 
turismo de Lisboa. Resultou e ganha-
mos todos, obrigo-me a concordar. 
E o que se vê, o que se sente, e o se 
vislumbra, é a consolidação desta vi-
são estruturante que vai sustentar 
este cluster que ainda tem muito para 
crescer. Mas as autoridades que tu-
telam o turismo de Lisboa (Setúbal) 
acabaram por deixar um pedaço de 
razão nas dúvidas lançadas nesse pe-
ríodo em que o bairrismo contagiou a 
análise. É que não basta o que se fez. É 
preciso alargar e integrar mais a estra-
tégia regional olhando de forma mais 
profunda para a oferta deste lado. 

Saúdo esse desiderato, plasmado 
no novo Plano Estratégico 2020-2024. 
Afinal o paraíso instalado não se mexe 
sozinho, mas o potencial da sua exis-
tência é meio caminho andado para 
que ninguém lhe seja alheio.

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

Turismo vai, 
turismo vem

TEM JEITO de nota de impren-
sa, e caso já tenha conhecido 
projecção hoje e aqui é só por-
que o 6 de Março se aproxima, 
99 anos depois da fundação, 
entre trabalhadores, do Parti-
do Comunista Português. Mas 
não só, tolere-se, porque cerca 
de oitenta militantes e simpa-
tizantes deste participaram no 
domingo, dia 16, nas instalações 
do Rancho Folclórico Regional 
da Palhota e Venda do Alcaide, 
na Freguesia de Palmela, num 
almoço-convívio comemorati-
vo do 89º aniversário do Avan-
te!, cuja primeira edição datou 
de 15 de Fevereiro de 1931, sob a 
repressão fascista. 

   Dirigida por Mónica Cos-
ta, da Comissão de Freguesia 
do Partido, na iniciativa tomou 
a palavra Armando Morais, 
membro da Comissão Central 
de Controlo, que em particular 

ESTA PODE mesmo ser uma 
crónica de opinião sem jeito al-
gum. Até mesmo sem originali-
dade, sobrepondo-se o título à 
identidade desta coluna, onde o 
autor, fruto das suas vivências 
– e, já não são poucas! – acre-
dita que a essência da vida está 
na verdade das coisas simples.

Talvez este apontamento 
seja resultado de um estado 
de cansaço, não do prazer de 
viver e saborear todos os mo-
mentos, nem tão pouco de falta 
de decisão em enfrentar pos-
síveis contrariedades (quem 
não as tem?), mas fruto da 
exaustão de assuntos banais 
que ganham estatuto e relevo 
em qualquer canal televisivo 
ou rede social. Principalmente, 
em certos canais de televisão 
que aproveitam toda e qual-
quer notícia para fazer delas 
motivo de transmissão direta, 
até que mais não se possa dar-
-lhe importância. Muitas vezes 
roçando o ridículo, como aque-

destacou o facto histórico da 
tipografia clandestina do jornal 
ter caído nas mãos da PIDE em 
1938 mas logo este voltar a edi-
tar-se em Agosto de 1941 e, caso 
único de combate à ditadura 
tão prologada em todo mundo, 
sempre ininterruptamente até 
ao 25 de Abril de 1974. Precisa-
mente nesse mês da Revolução 
o jornal comunista, dias antes 
de ser impresso e distribuído 
em Liberdade, voltava a augu-
rar: «aliar à luta antifascista os 
patriotas das Forças Armadas».

   Ladeado ainda por Ana 
Costa, militante também com 
responsabilidades locais, Val-
demar Santos, da Direcção da 
Organização Regional de Se-
túbal, e Luís Barata, igualmen-
te membro deste organismo e 
do Comité Central do PCP, Ar-
mando Morais foi ele próprio 
portador de alguns exempla-

le, entre outros, em que um 
homem alertou ter uma bom-
ba armadilhada no seu carro, 
quando ao fim de longo tempo 
de entrevista se veio a saber 
que nada confirmava o acha-
do e apenas se ficava pela sus-
peita de ter sonhado com isso, 
seguindo os conselhos da sua 
mãezinha, já falecida, de que, 
quando isso acontecesse era 
melhor dar importância a esse 
sinal de perigo que, muito bem 
podia ser verdade.

Mesmo quando a matéria é 
importante torna-se fastidio-
sa a abordagem momentânea, 
quase ficando a impressão de 
que é só para preencher o car-
taz televisivo. Exemplos não 
faltam, sejam eles agora o Co-
ronavírus, o dito caso Marega, 
o caso da morte do triatleta e 
o envolvimento da sua mulher 
Rosa Grilo, o Luanda leaks e 
Isabel dos Santos, os banquei-
ros e os buracos em bancos 
falidos, enfim um rol de coisas 

res do Avante! da resistência, 
antecedido por uma alocução 
de Fernando Casaca, actor e 
Director do Teatro do Elefante, 
de Setúbal. E este disse: «Eles já 
não usam botas cardadas… Eles 
habitam as nossas cidades… em 
1001 disfarces». «Eles acom-
panham-nos dentro dos nos-
sos bolsos, onde colecionamos 
mensagem e amigos virtuais… 
nos ecrãs… Lançam ódio e fal-
sas notícias, nos lugares onde 
devia haver honestidade e ver-
dade. Nas escolas, nas fábricas, 
nos locais de lazer. Criam falsas 
realidades, com que nos que-
rem alienados e submissos… 
Celebram o fim da História, das 
ideologias, e exploram com as 
suas próprias ideologias a nos-
sa força de trabalho ou a nos-
sa liberdade de pensamento e 
criação…»

   «Mas há quem, há quase 

que tendo oportunidade em 
certos momentos da notícia 
acabam por se esvair no tem-
po e muitos deles, associados, 
normalmente, à intervenção da 
justiça, se vão perdendo na me-
mória das gentes.

Claro que também há aque-
les casos que, em contrário, 
mesmo que a justiça atue e de-
libere pela absolvição, convém 
manter na dúvida e constituir-
-se quase uma “nódoa” im-
pregnada na vida das pessoas. 
E esse tem a ver com o poder 
pérfido de um meio de comu-
nicação de grande difusão e vi-
sibilidade.

Pois bem, dir-me-ão, como 
já dizia o antigo primeiro-mi-
nistro António Guterres: “É a 
vida!”. Mas sendo a vida, me-
lhor era que nos dessem con-
texto e sabor à vida e não nos 
infernizassem a dita, não nos 
dando muita escolha por onde 
caminhar, para já não falar da 
moda de quase todos os canais 

cem anos – um colectivo…» - é 
pena estarmos a cortar tanto, 
não é? - «… O exemplo desses 
homens e mulheres, clandes-
tinos por direito próprio, por 
serem livres – muito mais livres 
que os seus carrascos, do que 
os verdugos que os persegui-
ram, torturaram e, tantas ve-
zes, mataram – o seu exemplo 
é, hoje, o nosso património de 
lutas. 

Das lutas das classes, de 
todos os tempos e de todos os 
lugares, enquanto um Homem 
(um único homem, que seja) 
explorar outro Homem», termi-
nando, «em jeito de desafio», a 
citar o Avante! da 4ª semana de 
Agosto de 1937, série II: «Depois 
de leres este jornal, não o des-
truas. Envia-o a um católico, a 
um legionário iludido ou a um 
militar. Assim cumprirás com o 
dever de antifascista».

televisivos arregimentarem 
comentadores futebolísticos 
para debitarem à mesma hora 
opiniões e táticas, coisa de que 
muitos deles pouco ouviram 
falar.

Bem no que respeita às re-
des sociais, as coisas por vezes 
são mesmo simples de mais, 
cruas e violentas. Vai sendo lu-
gar-comum sobrepesar os efei-
tos de quem as usa e se expõe a 
qualquer comentário desabri-
do e infundado. Por detrás da 
máscara e de algum perfil ima-
ginário, aí vale tudo, tornan-
do-se moda as ditas fake news 
(inverdades ou mentiras, como 
dirão na minha aldeia).

Em suma, não se acrescen-
tando nada ao que muito bem 
se conhece, há vezes em que 
um quase desabafo se torna 
legítimo, nem que seja para 
irmos criando consciência da 
bondade que se pode encon-
trar na “verdade das coisas 
simples”.
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UM CAFÉ E DOIS DEDOS DE CONVERSA

PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

À PARTE

LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA MASCARENHAS-MARTINS

Da Eutanásia ao Coronavírus
com um entrudo pelo meio

Há dois anos 
que eu não como pargo

“NO PRINCÍPIO era o verbo”…
Com todo o respeito por 

esta frase que, ao que se diz é 
da igreja, embora eu me con-
fesse, não a entendo nem sei de 
religiões. Mas se não conheço o 
sentido da frase é certo e sabido 
que também não sei muito bem 
o que é pensar, e recorrendo ao 
“ensina burros”, termo que en-
quanto estudante chamávamos 
ao dicionário, este esclarece-
-nos que, entre um montão de 
outras leituras e abreviando “é 
submeter algo ao processo de 
raciocínio lógico; ter actividade 
psíquica consciente e organiza-
da; exercer a capacidade de jul-
gamento, dedução ou concep-
ção; reflectir sobre, ponderar”.

E, só por aqui se compreen-
de a trabalheira que nos deixa 
arrasados sempre que metemos 
mãos à obra para tentar chegar 
a qualquer resultado quando 
procuramos pôr a mente a tra-
balhar, que é como quem diz, a 
pensar.

Mas – ia escrever “pensando 
bem”-, mas o certo é que não o 
sabemos fazer nem bem nem 
mal, pois sempre que tento co-
locar este órgãozinho que tenho 
sobre os ombros em actividade, 
fico logo pasmado como se ti-
vesse acabado de descarregar 
uma camioneta de pedra (esta 
imagem está bem engendrada 
pois nunca pensei como é que 
certas pessoas conseguem tal 
esforço).

Contudo, agora pensando 
bem, porque o leitor – que me 
merece todo o respeito, tem 
mais do que fazer do que me 
aturar – quero apenas dizer que 
admiro muito quem tem sabe-
doria para, no dia-a-dia, nos dar 
a felicidade de viver com tran-
quilidade e algum conforto – o 
que, infelizmente, poucos con-
seguem – pois tenho sérias dú-
vidas de que quem nos governa 
pense nas consequências das 
suas decisões.

E, que fique claro, não pre-
tendemos atacar quem nos go-
verna, pois apenas gostaríamos 
que conseguissem pensar para 
cumprir o que juraram no acto 
da tomada de posse.

FIO DE PRUMO
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Pensar

OS TEMPOS não estão para 
brincadeiras, muito embora 
muitos de nós, grupo onde não 
me incluo, termos brincado ao 
Carnaval.

Carnaval no nosso País já 
foi sinal de aguerrida luta po-
lítica. Seria feriado ou não? Era 
dada tolerância de ponto ape-
nas em algumas autarquias, 
sendo que noutras não e assim 
se fazia uma intensa luta ideo-
lógica.

Nos tempos que correm, de 
geringonças, mais ou menos 
conseguidas, é discussão do 
passado. Quando a esquerda 
entregar o país a um PSD que 
mais uma vez terá de fazer o 
papel de “polícia mau”, logo a 
discussão voltará à baila. Por 
agora podemos todos brincar 
à vontade.

Para além do mais, o País 
dividiu-se (e vai continuar di-
vidido) na questão da Eutaná-
sia. A favor ou contra? Poucas 
vezes vi os Portugueses tão 
interessados e participativos 

NÃO FOI de propósito, mas 
desta vez estivemos a ensaiar 
em Lisboa, o que nos levou a 
fazer o mesmo percurso que 
as personagens que estamos a 
trabalhar. 

Todos os dias em trans-
portes públicos, muitas vezes 
naqueles horários em que o 
desalento começa logo por 
não haver lugares sentados. 
No espectáculo que estamos 
a preparar estes movimentos 
não aparecem, só estamos com 
os três amigos, André, Diogo e 
Raúl, em casa.

São três jovens que, como 
nós, têm dificuldade em aceitar 
que as suas vidas se cumprem 
neste vaivém absurdo que lá 
vai permitindo comprar meia 
dúzia de horas de liberdade 
por dia.

Claro que passam o tempo 
a desabafar e a pensar em al-
ternativas, como muitos da-
queles com que nos cruzamos 
nestes trajectos diários. Porém, 
que alternativas há? Quando 
até os artistas, cuja liberdade 
deveria ser defendida nem que 

num assunto que não metesse 
o Eusébio, o Figo, Ronaldo ou 
Benfica, Sporting e Porto. Mas 
ainda bem. No fim, ficámos na 
mesma. E a bola está do lado 
do nosso “Presidente das Sel-
fies”. Vamos ver como é que vai 
sair na fotografia.

Entretanto aquele vírus que 
só afetava Chineses, ou quem 
com eles tinha contactado, 
chegou à nossa porta. Entrou 
na Europa pela Itália, passou 
já pela Catalunha e à hora que 
escrevo já chegou a Sevilha, 
mesmo, mesmo perto da nossa 
fronteira.Há também um caso 
no Brasil, no Médio Oriente e 
mais uns quantos. Já é global e 
de epidemia vai passar a pan-
demia.

Portugal, como sempre 
chega atrasado às coisas, mas 
desta vez estamos a todos a 
torcer para perder este com-
boio, assim como temos per-
dido tantos outros, no entan-
to, muito dificilmente teremos 
essa sorte.

fosse enquanto último reduto 
de um ideal de humanidade, 
estão cada vez mais sujeitos a 
regras e imposições, é difícil 
encontrar uma resposta.

Tudo o que é produzido 
tem de servir para alguma coi-
sa, seja o turismo, uma apa-
rência de dinâmica cultural, 
visibilidade mediática, ou para 
alimentar o exercício de de-
monstração de poder que é ne-
cessário para que os decisores 
mantenham a sua posição. 

A esperança está alhures, 
quiçá nos jovens que ainda não 
subiram a bordo desta carrua-
gem, ou então num qualquer 
gesto colectivo de revolta con-
tra esta enorme falta de sentido 
que torna a maioria das vidas 
uma carga difícil de aguentar 
(o que lembra Nas: «life’s a bit-
ch and then we die / that’s why 
we get high / ‘cause you never 
know when you’re gonna go»). 
Das duas, uma: ou uma renún-
cia a entrar neste jogo, ou uma 
paragem abrupta e mudança 
de direcção.

Também não foi de pro-

Tanto queria eu continuar 
a ocupar-me de assuntos mais 
comezinhos, como sejam os 
Srs. Venerandos Juízes Desem-
bargadores da Relação, apa-
nhados na “teia” da “Operação 
Lex”, onde, pelos vistos, valia 
tudo, desde um deles ter usa-
do as instalações do Tribunal 
da Relação de Lisboa para um 
processo privado de que foi ár-
bitro em 2018, que lhe rendeu 
280 mil euros, até viciação nos 
sorteios dos árbitros, perdão, 
dos juízes, assim como deci-
sões aparentemente viciadas. 

Ou podia falar do Secretá-
rio de Estado que nos diz que 
as aves não são estúpidas, fra-
se que nos faz pensar que es-
túpidos somos todos nós, que 
temos um Secretário de Esta-
do que ou é estúpido, ou está 
a fazer-nos a nós de estúpidos, 
e todas essas modalidades são 
más. Tanta coisa podia eu es-
crever, como por exemplo a 
homenagem que os amigos e 
familiares fizeram, pela morte 

pósito que recebemos exac-
tamente nesta altura uma es-
tagiária, Beatriz Sequeira, que 
nos tem acompanhado quase 
desde o início e decidiu fazer 
uma licenciatura em Mediação 
Artística e Cultural. 

E que por causa do seu es-
tágio curricular acabámos por 
contactar centenas de alunos 
da Escola Secundária Poeta 
Joaquim Serra, no Montijo, 
para tentar perceber que rela-
ção é que tinham com o teatro 
(e, se possível, contribuir para 
a fortalecer). Fomos ler a pri-
meira cena deste “Há dois anos 
que eu não como pargo” e con-
versar. 

Descobrimos que existia 
uma relação entre as nossas 
preocupações e as de muitos 
daqueles que ainda não tive-
ram de escolher o resto das 
suas vidas – até porque hoje 
nem sequer faz sentido pensar 
a longo prazo. Sim, fazer teatro 
também é isto, tornar público 
aquilo que, em princípio, é um 
assunto lá de casa. 

De repente os percursos do 

dos jovens que iam a 300km/
hora na segunda circular e que, 
por isso, resolveram parar o 
trânsito da mesma via 24 horas 
depois. 

Não contentes com isso, no 
funeral, ainda se deram ao luxo 
de ter um grupo de motards a 
perseguir, sim, leu bem, per-
seguir um polícia que teve de 
disparar para o ar, para con-
seguir libertar-se dessa perse-
guição. Parece que estamos no 
velho far-west.

Sim, tanta coisa que po-
dia falar, mas numa semana 
em que o tema morte, de uma 
forma ou de outra nos asso-
lou, deixo uma palavra para 
a forma digna como o nosso 
ex-Primeiro-Ministro, Dr. Pe-
dro Passos Coelho, sempre 
acompanhou a sua mulher até 
à sua eterna morada.  Foi mais 
uma luta que se perdeu, con-
tra uma doença, essa sim, sem 
um combate eficaz à vista. E o 
mundo tanto precisa de ganhar 
(também) essa guerra.

quotidiano misturam-se com 
as idas à escola e apercebo-me 
da diferença nos olhares: no 
comboio, fadiga, alienação, re-
signação; na escola, expectati-
va, medo e uma tímida vontade 
de que tudo mude para que o 
destino não signifique inevita-
bilidade mas sim livre arbítrio. 
Dou por mim e o comboio está 
a chegar à nossa paragem, Pi-
nhal Novo. 

Atravessamos o Carnaval, 
os mesmos fatos de sempre, 
a rulote das farturas que co-
nheço desde a minha infância. 
Centenas de pessoas na rua, 
diferentes olhares, entre a es-
perança e o desespero. «Life’s a 
bitch and then we die». 

Vou para casa. Amanhã às 
sete toca o despertador, conti-
nuamos os ensaios em Lisboa. 
Estreamos dia 12 de Março no 
Cinema-Teatro Joaquim d’Al-
meida, onde ficamos até dia 
15. Depois vamos a Setúbal a 17 
de Abril, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, a Algés em Maio e a 
Lisboa em Junho.




