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‘Negócio’ do Outão 
emperra obras 
no S. Bernardo

O ministério das Finanças está a liderar o processo de candidatura 
daquele património nacional ao programa Revive. A intenção é que 
o ‘negócio’ contribua para angariar verbas para a obra de ampliação 
do Hospital de S. Bernardo. A administração hospitalar e a Câmara de 
Setúbal estão à beira de um ataque de nervos. Entretanto, mecenas 
oferece dois milhões de euros caso a obra avance

ESTADO GERA IMPASSE COM A CANDIDATURA DAQUELE PATRIMÓNIO AO REVIVE

Mecenas oferece dois milhões,caso a obra avance

pág. 3
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ABERTURA

O secular palácio da Herdade da 
Comenda, no sopé da Arrábida, 
nas imediações de Setúbal, está 
a ser recuperado e poderá vir a 
ser habitado em breve. Depois 
de 11 anos no mercado, o terre-
no foi adquirido, no final de 2019, 
por cerca de 16 milhões de euros. 
Os compradores serão um ca-
sal estrangeiro de nacionalidade 
não divulgada, os quais estão há 
cerca de um mês em declarado 
conflito de interesses com a Câ-
mara Municipal e também com o 
agrupamento de escuteiros que, 
há cerca de 20 anos, tem vindo a 
ocupar uma construção existen-
te no local.

A primeira etapa desta con-
tenda parece ter sido ganho pelo 
Agrupamento 415 do Corpo Na-
cional de Escutas que, há cerca 
de duas décadas, ocupava um 
velho moinho pertencente à her-
dade e que, em janeiro último, 
viu os representantes dos pro-
prietários emparedarem a porta 
e janelas assim como substituir 
as fechaduras. 

Os novos donos exigiam a 
saída dos escuteiros e ter-lhe-ão 
imposto um período de dois dias 
para saírem ou estimarem uma 
data de saída. Foi então que o 
Agrupamento 415 recorreu para 
os tribunais, tendo interposto 
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Contenda entre
autarquia e donos
da Comenda continua

A Câmara de Setúbal não quer abrir mão do parque de merendas e do acesso popular à Praia de Albarquel.
Os donos recuperam palácio e remetem-se ao silêncio e ao anonimato. 

ESCUTEIROS GANHAM PRIMEIRA LUTA JUDICIAL CONTRA CASAL DE MILIONÁRIOS

De Vasco da Gama
a Jacqueline Kennedy
A Herdade da Comenda (por 
onde também passa um dos 
Caminhos de Santiago) tem 
600 hectares e, devido à sua 
localização, na Arrábida e com 
acesso à praia, é desde sempre 
um dos locais de lazer mais 
apetecidos. Não surpreende 
assim que, ao longo dos sécu-
los, tenha sido propriedade da 
realeza, de grandes empresá-
rios, de abastados nobres es-
trangeiros. O primeiro nobre 
de que existe profuso conheci-
mento sobre a posse do local é 
Vasco da Gama, que ficou com 
o terreno também conhecido 
por Comenda de Mouguelas, 
devido aos serviços prestados.

Mais tarde, já em 1848, a 
rainha Dona Maria II acabou 
por vender a herdade ao co-
merciante de tabacos Agosti-
nho Rodrigues Albino que, 24 
anos mais tarde, haveria de 
negociar a propriedade com 
o conde francês Abel Henri 
Armand. Foi este quem con-
tratou o arquiteto Raul Lino 
e em 1903 lhe encomendou o 

palácio.
Em 1960, ainda na posse 

da família do conde Armand, 
a Herdade da Comenda have-
ria de acolher, por um período 
de tempo indeterminado, Jac-
queline Kennedy e os filhos. A 
viúva do antigo presidente dos 
Estados Unidos recolheu-se 
naquele local, que já conhecia 
desde 1960, por sugestão de fa-
miliares e amigos, tentando as-
sim abstrair-se dos transtornos 
causados pelo assassinato do 
marido.

O local passou depois, em 
1980, para António Xavier de 
Lima, cujos familiares, dois anos 
após a sua morte, o colocaram 
novamente à venda. Foram nove 
anos à espera de um comprador, 
com muita especulação em re-
lação ao valor pedido (chegou 
mesmo a falar-se em 50 milhões 
de euros). No final do ano pas-
sado a venda ao casal estrangei-
ro, de identidade não revelada, 
acabou por ser consumada com 
a escritura a ser assinada em 
Lisboa.

uma providência cautelar que foi 
aceite na passada semana. A che-
fe do agrupamento, Nicole Novo, 
em declarações ao Semmais, 
justificou a pretensão de os es-
cuteiros permanecerem no local 
por terem sido eles mesmos, ao 
longo dos últimos 20 anos, que 
“fizeram e pagaram todas as 
obras e melhoramentos no an-
tigo moinho, também conhecido 
por Casa Abrigo”.

Enquanto as posições se es-
tremavam com os escuteiros, os 
novos proprietários, representa-
dos pela empresa SevenProper-
ties, também terão entrado em 
conflito com a Câmara Munici-
pal de Setúbal. A utilização de um 
parque de merendas junto ao pa-
lácio e o corte do acesso público 
à praia de Albarquel estão na ori-
gem da relação menos amistosa.

Maria das Dores Meira 
endurece posição

A presidente da Câmara de 
Setúbal, Maria das Dores Mei-
ra, já tornou público, em sessão 
camarária, que não irá permitir 
o corte do acesso popular aos 
equipamentos que, há dezenas 
de anos, são utilizados por quem 
os procura. Inicialmente os re-
presentantes dos proprietários 

terão aceite a utilização daque-
les terrenos pela população. No 
entanto, há alguns dias, terão 
lavrado e destruído o terreno 
que servia de estacionamento 
aos utilizadores da praia, ato que 
desagradou à autarca que viu no 
gesto uma intenção de não cum-
primento do que teria sido acor-
dado.

O Semmais procurou uma 
reação da Câmara de Setúbal ao 
momento, tendo sido informado 
através do assessor de comu-
nicação que a posição oficial é, 
para já, de silêncio. “Sem qual-
quer comentário a fazer”.

Também a advogada Marga-
rida Carvalho, que representa os 
proprietários da Herdade da Co-
menda não quis prestar qualquer 
depoimento ou esclarecimento 
ao nosso jornal, escudando-se 
na “vontade dos donos”.

Certas, para já, são as obras 
de recuperação que decorrem 
no palácio de cinco andares e 26 
quartos. O imóvel que teve como 
último proprietário o empresá-
rio António Xavier de Lima, tem 
permanecido ao abandono desde 
a sua morte, em 2009, sendo que 
todo o seu interior sofreu gran-
des danos e que até foram fur-
tados os painéis de azulejos que 
ornamentavam algumas áreas.



Hospitalar de Setúbal, Eugénio 
Fonseca, partilha desta tese de 
que a obra de ampliação “está a 
ficar refém do eventual negócio 
do Outão”, e já escreveu uma 
carta à ministra da Saúde, Marta 
Temido, a pedir uma audiência 
urgente. “A informação que te-
mos é que o Outão seria cedido, 
por comodato, a um organismo 
ligado ao Turismo e daí seriam 
arrecadadas verbas para suprir 
os gastos com a ampliação do 
S. Bernardo. Tanto assim é que, 
no atual Orçamento de Estado, 
a verba consignada ao Centro 
Hospitalar de Setúbal é pouco 
mais que a necessária à sua ges-
tão global. Alguém tem que clari-
ficar tudo isto”, salienta Eugénio 
Fonseca.

Fontes ligadas à administra-
ção do hospital acusam as mes-
mas preocupações e acrescen-
tam que a alienação do Outão 
esteve sempre pensada de modo 
a que os serviços de ortopedia 
fossem transferidos para o S. 
Bernardo. Mas isso levanta outro 
erro porque, dizem as mesmas 
fontes, “deixamos de ter um hos-
pital ortopédico de referência na 
região e no país, para passarmos 
a ter um serviço com essa va-
lência médica igual a todos os 
outros”. Isto é: “O atual Outão, 
com toda a sua especialização e 
técnicas de primeira linha, não 

SOCIEDADE

O movimento SOS Sado anunciou a apre-
sentação de uma queixa à Comissão Eu-
ropeia contra as dragagens no rio Sado, 
intervenção que tem decorrido nos úl-

timos meses, no âmbito da melhoria das 
acessibilidades marítimas ao Porto de 
Setúbal. “A motivação desta queixa pren-
de-se com a violação de várias diretivas 

europeias relativas à proteção do pa-
trimónio natural, da transparência das 
instituições e do direito à participação 
esclarecida das populações”, indicou o 

movimento, em comunicado, justifican-
do, a participação junto da União Euro-
peia do problema das dragagens no es-
tuário do rio Sado, no distrito de Setúbal.

Movimento SOS Sado volta à carga com queixa à Comissão Europeia

  ⁄ 37mar2020 /

A obra de ampliação do hospital 
de S. Bernardo, orçada em cerca 
de 17,2 milhões de euros, pode 
estar em causa devido à vonta-
de do Estado em alienar o centro 
ortopédico do Outão, alegada-
mente para implantação de uma 
unidade turística ligada à área da 
Saúde.

O impasse que dura desde 
2017, altura em que foi decidido 
avançar com a ampliação da-
quela unidade hospitalar de refe-
rência, está a preocupar muito os 
responsáveis da região que acre-
ditam que o processo das obras 
no Centro Hospitalar de Setúbal 
“está refém” do “negócio” que 
está a ser gizado para o Outão”.

Isto porque, segundo as fon-
tes do Semmais, o processo de 
avaliação financeira que supor-
tará a ampliação estará depen-
dente dos valores de alienação 
do hospital do Outão, inicial-
mente estimada em 15 milhões 
de euros. “A Direcção-Geral do 
Tesouro fez recentemente uma 
visita ao Outão para nova reava-
liação e tudo dá a entender que 
uma situação está dependen-
te da outra, até porque no atual 
orçamento de Estado, apesar 
dos compromissos assumidos 
pelo ministério da Saúde, não se 
vislumbra a verba para avançar 
sequer com as primeiras trami-
tações da empreitada de amplia-
ção”, disse ao Semmais Ricardo 
Oliveira, vereador da Câmara de 
Setúbal, com o pelouro da Saúde.

Para já, e segundo documen-
tos a que o Semmais teve acesso, 
o processo de alienação do Ou-
tão, classificado com património 
nacional e sob o domínio público 
marítimo, passou para as mãos 
da Direcção-Geral do Patrimó-
nio e da Turismo de Portugal, de 
modo a preparar uma candida-
tura ao Programa Revive - Rea-
bilitação Património e Turismo, 
à espera de investidores. 

A intenção de vender o anti-
go forte, convertido em Hospital 
Ortopédico em 1909, já era co-
nhecida, mas esbarrou no fac-
to de não ser possível avançar 
com qualquer negócio, devido à 
localização do imóvel estar sob 
o domínio público marítimo, 
entre outros fatores. “Chegou a 

TEXTO  RAUL TAVARES   IMAGENS  DR

Ampliação do Hospital S. Bernardo
 “refém” da alienação do Outão
A alienação do Outão para fins turísticos está a entravar o arranque da ampliação do Hospital S. Bernardo, obra 
orçada em mais de 17 milhões de euros. Os responsáveis hospitalares e a Câmara de Setúbal pedem esclarecimentos 
e afirmam que a situação está à beira da rutura.

PROCESSO ESTÁ NUM IMPASSE E ESTADO QUER CANDIDATAR PATRIMÓNIO NUM REVIVE

haver um investidor brasileiro 
interessado, mas desistiu pe-
las condicionantes levantadas”, 
disse uma das fontes do nosso 
jornal. A opção pelo Revive para 
fins de turismo na área da Saúde 
passou então a ser acarinhada 
e a administração hospitalar do 
S. Bernardo já foi instada pela 
Direcção-Geral do Tesouro, em 
consonância com a Direcção-
-Geral do Património e Turismo 
de Portugal, a apresentar plantas, 
descrições e outros elementos 
técnicos para compor os estudos 
que estão a ser desenvolvidos.

O vereador Ricardo Oliveira 
não está contra esta possibilida-
de, mas critica o facto do proces-
so ter passado para a alçada das 
Finanças, o que pode comprovar 
que, nesta fase, “as obras de am-
pliação do S. Bernardo, que são 
tão urgentes, estejam dependen-
tes de investidores e do patrimó-
nio”. “É lamentável porque está 
tudo pronto e aprovado para 
avançar com o concurso para a 
obra e, nestas condições, pode-
mos estar a assistir a um grave 
adiamento”, receia o vereador 
sadino.

Nem a ampliação avança,
nem o Outão sossega

Também o presidente do 
Conselho Consultivo do Centro 

Hospital 
à beira 
da rutura 
e mecenas 
oferece
dois milhões
de euros

A situação orgânica de 
serviços do Centro Hos-
pitalar de Setúbal, no S. 
Bernardo, está à beira da 
rutura. 

Os serviços de pedia-
tria, obstetrícia e oncologia 
podem vir a encerrar, as 
urgências estão caóticas, 
com mais de 400 utentes 
por dia, que quase triplica 
a capacidade instalada, e 
há médicos em fuga para 
o privado, reclamando por 
melhores condições. 

“O hospital nunca es-
teve tão em risco, mas a 
situação agudiza-se a to-
dos os níveis”, afirma um 
diretor hospitalar. Daí que 
a ampliação é “absoluta-
mente vital”, de modo a 
iniciar-se um “novo ciclo” 
de desenvolvimento.

Outro problema, é a 
necessidade de o Centro 
Hospitalar de Setúbal au-
mentar a sua classificação 
para a “Linha D”, o que sig-
nifica ser financiada pela 
tutela em função dos ser-
viços e da especialização 
que já detém hoje.  

Entretanto, o Semmais 
sabe que há um mecenas 
disposto a investir dois 
milhões de euros, caso a 
ampliação avance. 

“É garantido, sob esta 
condição, com pagamen-
to de quatro parcelas fa-
seadas para a obra, caso a 
mesma avance”, confirma-
ram as fontes do Semmais.

Está precisto que os serviços do Hospital Ortopedico do Outão passem a integrar o complexo do S. Bernardo

cabe todo, nem no atual edifício 
nem mesmo com a ampliação 
prevista”.

Outra explicação para acabar, 
em definitivo, com o Outão, é que 
está calculado um desperdício 
anual de meio milhão de euros, 
pelo facto de esta unidade estar 
longe do Centro Hospitalar de 
Setúbal. “A ortopedia não devia 
estar afastada, mas não se pode 
estoirar com o potencial da ci-
rurgia ambulatória que o Outão 
oferece, nem com as condições 
que detém na área da fisiotera-
pia. Deviam manter-se ali, como 
uma espécie de Alcoitão, e todos 
os outros serviços, incluindo o 
internamento, passariam para 
Setúbal”, explica um clínico, com 
responsabilidades de gestão. 

Com este “desnorte”, como 
sugerem ao Semmais, a obra, 
que estava prevista arrancar o 
ano passado e que foi “confirma-
da” várias vezes pela tutela, cor-
re o risco de entrar num “enor-
me impasse” com o avolumar 
de tensões físicas e humanas no 
S. Bernardo, enquanto o Outão 
continua, de igual modo, a ne-
cessitar de manutenção.

“Não queremos levantar mais 
problemas, mas se não houver 
ampliação urgente, o S. Bernar-
do vai definhando e o Outão não 
sossega”, desabafam as fontes 
hospitalares.
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As taxas de aproveitamento dos 
alunos do 3º ciclo no distrito de 
Setúbal, que não tiveram reten-
ção (reprovação) nos dois anos 
letivos anteriores (7º e 8º anos 
de escolaridade) são inferiores 
à média nacional, segundo um 
relatório da Direção Geral de Es-
tatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC). Enquanto que para o 
país a média de aproveitamento 
(com análise estatística feita a 
partir das disciplinas de Portu-
guês e Matemática) se cifra nos 
46 por cento, em Setúbal a mes-
ma fica pelos 39 pontos percen-
tuais. 

A situação de Setúbal, que a 
par de Beja são os distritos com 
menor rendimento escolar apu-

O Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) - em parceria com 
Áustria, Bélgica, Hungria, Letó-
nia e Roménia e respetivas Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) 
- apresentou uma candidatura à 
constituição de uma Universi-
dade Europeia.

O projeto pretende pegar 
em cidades de pequena e mé-
dia dimensão destes seis países 
e torná-las laboratórios vivos, 
nos quais as IES identificam as 
necessidades das comunidades 
e trabalham, com equipas mul-
tinacionais e multidisciplina-
res, na resolução das mesmas, 
através do envolvimento da 
academia com as autarquias, 
empresas, entidades de saúde 
e instituições culturais, num 
ecossistema de inovação em 
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rado, mereceu um comentário 
do secretário de Estado da Edu-
cação, João Costa que, em de-
clarações ao Semmais disse ser 
necessário, obtidos os números 
do país, “ver o que melhor fun-
cionou nos distritos com melhor 
aproveitamento (Braga e Coim-
bra) e tentar aplicar os mesmos 
métodos, estratégias e metodo-
logias nos estabelecimentos de 
ensino dos distritos com valores 
mais baixos”.

João Costa deu Braga, como 
um exemplo de sucesso e de 
abertura a novos métodos e pro-
gramas, sugerindo que Setúbal 
deverá manifestar abertura idên-
tica para que “em contacto com 
autarquias e centros de forma-
ção seja possível adotar as me-
lhores fórmulas”.

“O que podemos concluir de 
imediato face aos dados estatís-
ticos obtidos é que a pobreza não 
é uma fatalidade na educação, 
pois em situações de carência 
idênticas houve alunos com bom 
aproveitamento. Tal significa que 
a escola pode fazer a diferença”, 
salientou o secretário de Estado 
da Educação.

“A vantagem do indicador é 
que permite fazer comparações 
de situações socioeconómicas 
idênticas em distritos diferentes 
e, a partir das mesmas, tentar 

que a IES é o motor principal.
O funcionamento desse “la-

boratório vivo” assenta na con-
cepção de um “grande campus”, 
partilhado entre os países en-
volvidos - seja a nível físico ou a 
nível digital. “Não conseguimos 
que toda a gente tenha mobili-
dade física, mas se utilizarmos a 
mobilidade virtual, através das 
ferramentas que já temos ao 
nosso dispor, é possível tornar 
as comunicações mais fluidas 
e sem obrigar os intervenien-
tes a estarem fisicamente em 
cada um dos países onde inter-
vém a cada momento”, disse ao 
Semmais Pedro Dominguinhos, 
presidente do Instituto politéc-
nico de Setúbal (IPS),

Sob a sigla E³UDRES², Enga-
ged European Entrepreneurial 

perceber o que é que funcionou 
melhor e quais as probabilidade 
dessa mesma metodologia po-
der ser aplicada em locais onde 
os resultados escolares foram 
piores”, explicou ao nosso jornal 
João Costa.

Atualmente o Ministério da 
Educação e o Instituto de Ava-
liação Educativa trabalham em 
conjunto na análise de resulta-
dos nas provas de aferição do 

University as Driver for Euro-
pean Smart and Sustainable Re-
gions (Universidade Conectada 
e Empreendedora enquanto 
Elemento Condutor para Re-
giões Europeias Sustentáveis e 
Inteligentes, em tradução livre), 
e com o lema “Da Europa para 
a Europa”, a iniciativa, lançada 
há dois anos pela União Euro-
peia, foca-se em grandes temas 
sociais da atualidade como “as 
alterações climáticas, o turismo, 
a qualidade de vida, a redução 

ensino básico. Está a ser desen-
volvida uma avaliação qualitati-
va dos resultados dos estudan-
tes do ensino secundário nos 
últimos dez anos nos exames 
nacionais, para perceber onde 
é que os alunos revelam maio-
res dificuldades. O raciocínio, a 
interpretação e análise de dados 
parecem ser os itens que mais 
dificuldades geram, ao contrário 
da memorização de conteúdos.

da poluição, a empregabilidade 
entre os diplomados, os desa-
fios da indústria 4.0”, clarifica 
o também presidente do Con-
selho Coordenador dos Institu-
tos Superiores Politécnicos do 
Instituto Politécnico de Setúbal 
(CCISP).

Desta forma, o projeto con-
segue reunir olhares muito di-
ferentes, seja pela geografia ou 
pela área de atuação, sobre os 
mesmos desafios, facilitando a 
solução.

Apesar do otimismo de João 
Costa, os dados nacionais re-
velam, também, que o aprovei-
tamento entre os alunos do 3º 
ciclo que usufruíram de Apoio 
Social Escolar (ASE) se cifrou 
em 21 por cento, enquanto que 
entre os alunos que não tiveram 
qualquer apoio a taxa de não re-
tenções e aprovação nas provas 
finais se cifrou nos 56 pontos 
percentuais.

 3.º ciclo do distrito têm aproveitamento 
inferior à média nacional

 IPS integra projeto de criação
de Universidade Europeia

As condições 
socioeconómicas 
não explicam tudo. 
O Secretário de 
Estado da Educação 
diz que é preciso 
aplicar metodologias 
de sucesso nos 
distritos com piores 
resultados. 

O projeto, intitulado  E³UDRES², prevê 
uma academia sem fronteiras que ligue 
Portugal a mais cinco países, com o objetivo 
de encontrar solução para os desafios das 
várias comunidades.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DIZ SER NECESSÁRIO REPLICAR MÉTODOS EFICAZES

SETÚBAL E POLITÉCNICOS DE 5 PAÍSES UNIDOS NA CANDIDATURA A “UM GRANDE CAMPUS”

Segundo os especialistas, a região padece de um nível socioeconómico e de pobreza nada favorável ao sucesso escolar

O Instituto Politécnico de Setúbal tem vindo a afirmar-se a nível internacional

Instituto 
envolvido 
noutros
novos
projetos 
O IPS está, também, envol-
vido em outros projetos, no-
meadamente num protocolo 
assinado, na passada quar-
ta-feira, com os politécnicos 
de Leiria, Coimbra e Bragan-
ça, que, num investimento 
na ordem dos 900 mil euros 
financiados pela UE, prevê a 
formação de professores que 
irão leccionar e promover 
vários cursos de ensino téc-
nico-profissional em Angola.

A atribuição a 3000 pes-
soas de competências digi-
tais durante este ano é outro 
projeto em que o ISP - com 
a assinatura do CCISP, do 
Instituto de Emprego e For-
mação Profissional e da As-
sociação Portuguesa Para o 
Desenvolvimento das Comu-
nicações - vai estar envolvi-
do, em ligação com todos os 
politécnicos do país. 



tendo afirmado ao nosso jornal, 
que esta rede permite “alavancar 
outras linhas de financiamento” 
que não tinham tido até então e, 
consequentemente, através de 
estratégias de divulgação po-
tenciar o número de visitantes 
à Olaria (atualmente são feitas 
apenas visitas guiadas e por ano 
passam pelo espaço pouco mais 
de 1000 pessoas).

A constituição da Portugal 
Romano marca o final de um 
primeiro ciclo de preparação e o 
início do seguinte, com a asso-
ciação a pôr termo a dois anos 
de carga burocrática e delibe-
rações, por parte dos vários ór-
gãos municipais envolvidos, e a 
dar início aos trabalhos.

Entre os primeiros passos, 
assinala-se criação da Rota do 
Romano e o estabelecimento de 
parcerias europeias, particular-
mente com a Rede de Cidades 
Romanas do Atlântico. A curto 
médio prazo, ao que o Semmais 
conseguiu apurar, a Associação 
poderá integrar outros municí-
pios do distrito, dado os convi-
tes já endereçados.

cordância com a localização do 
terminal multimodal, alertando, 
contudo, para várias “condicio-
nantes”, sobretudo ambientais 
e de acessibilidades, incluindo a 
necessidade da terceira traves-
sia no Tejo.

No parecer, o município re-
cordava que em causa está a 
“concretização de uma estrutura 
de acostagem para navios e ou-
tra para barcaças, um terrapleno 
portuário e um feixe de triagem 
ferroviário”, e sublinha que hou-
ve uma alteração da extensão do 
cais (de 1.500 para 1.325 metros) 
e um reposicionamento de cerca 
de 750 metros para nascente, na 
zona industrial, permitindo li-
bertar as vistas sobre Lisboa, na 
Avenida Bento Gonçalves/Pas-
seio Augusto Cabrita.

Em novembro de 2018, o se-
cretário de Estado do Ambiente 
disse que a tecnologia existente 
e os engenheiros portugueses 
seriam capazes de acautelar os 
riscos ambientais das dragagens 
no rio Tejo, necessárias para a 
construção do novo terminal de 
contentores no Barreiro.
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Santiago e Seixal dirigem Portugal Romano

Câmara do Barreiro aceita ‘não’ 
ao Terminal e vai libertar terrenos

Passados mais de 1500 anos, o legado do Império Romano é um dos mais significativos em território nacional. Seixal 
e Santiago do Cacém são dois dos municípios que lideram, agora, o curso da História que não ficou por desenterrar.

A Câmara Municipal aceita a decisão e diz que vai tentar libertar o território para cativar empresas que venham a 
instalar-se na região, devido ao aeroporto do Montijo.

MUNICÍPIOS DA REGIÃO NA REDE INTEGRADA DE PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO 

GOVERNO RECUSA TERMINAL DE CONTENTORES POR IMPACTO AMBIENTAL

TEXTO NUNO RAMALHO IMAGEM DR

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O desejo pela preservação, valo-
rização e divulgação da herança 
deixada pelo Império Romano 
em território nacional levou à 
constituição, na passada quar-
ta-feira, da Associação de Mu-
nicípios Portugal Romano. A 
iniciativa foi da Câmara de Con-
deixa-a-Nova, mas na direção 
estão os municípios do Seixal 
e de Santiago do Cacém que, a 
par de Ansião, Braga, Oliveira do 
Hospital, Penela, Tomar e Vidi-
gueira, são também fundadores. 

Se é sabido que as ruínas de 
Conímbriga são um ex-libris da 
presença romana em Portugal, 
o sítio arqueológico de Miróbri-
ga (Santiago do Cacém) e a Ola-
ria (Seixal) não deixaram menos 
marcas históricas deste período 
no país. Seja como for, esta não 
é uma competição entre muni-
cípios, muito pelo contrário, é 
uma rede de entreajuda à escala 
nacional. 

“Quem visitar Conímbriga 
passa a saber que também pode 
visitar Miróbriga, e quem visitar 
Miróbriga passa a saber que há 
outros locais (a visitar)”, expli-

O Terminal de Contentores 
cuja construção estava pensada 
para o Barreiro já não vai avan-
çar. A decisão foi anunciada, 
quinta-feira, pelo Governo, atra-
vés do ministério das Infraes-
truturas e da Habitação, depois 
de ter recolhido um parecer des-
favorável da Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA). A obra iria 
violar a Diretiva Quadro Água e 
a Lei da Água, pondo em causa o 
que está estabelecido no Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional. A câmara aceita a de-
cisão e já aponta para novos in-
vestimentos.

“A APA emitiu recentemen-
te uma declaração de impacte 
ambiental desfavorável sobre 
o projeto para o novo terminal 
do Barreiro. O Governo respei-
tará esta decisão e, como tal, o 
terminal não avançará”, refe-
re o comunicado emitido pelo 
ministério chefiado por Pedro 
Nuno Santos.

De acordo com informações 
já anteriormente difundidas por 
órgãos de comunicação social, 
o estudo de impacte ambiental 

cou ao Semmais Álvaro Beijinha, 
presidente da Câmara de San-
tiago do Cacém, referindo-se à 
responsabilidade que todos os 
concelhos pertencentes à rede 
passam a ter na visibilidade dos 
restantes, bem como à vantagem 
de uma promoção integrada. 

Manuel Pires, vereador do 
Património da autarquia do 
Seixal, não podia estar mais de 
acordo, mas aponta a troca de 

efetuado pela APA revelou que 
existem na zona prevista para a 
obra, sedimentos contaminados 
com mercúrio, arsénio, zinco, 
cobre, chumbo e compostos.

Quinta-feira, foi igualmente 
divulgado que entre as princi-
pais alegações constantes da 
declaração de impacte ambien-
tal “está o volume total de dra-
gados com contaminação classe 
4, o segundo mais grave”. O “vo-
lume de dragagens foi também 
determinante para o desfecho 
deste projeto, correspondendo 
a entre 23 e 25 milhões de me-
tros cúbicos de areia, cerca de 
100 mil metros cúbicos por dia, 
24 horas por dia, seis a sete dias 
por semana”.

Autarquia quer atrair empresas 
que podem surgir com aeroporto

Contactado pelo Semmais, o 
vereador barreirense, Rui Braga, 
confirmou que a câmara não irá 
tentar reverter esta decisão. “Te-
mos de respeitar, apesar de, no 
início, até termos concordado 
com a instalação do terminal do 

experiências e de saberes como 
a maior vantagem de ter “outros 
parceiros, que já fizeram o seu 
caminho”, assumindo o conhe-
cimento como a principal mo-
tivação do município. “A nossa 
preocupação é descobrir. Antes 
que os territórios sejam todos 
invadidos pela habitação, gos-
taríamos de conhecer e de saber 
o que é que esconde o subsolo”, 
sublinhou.

ponto de vista teórico”.
“Agora, o que vamos fazer é 

libertar o território o mais rá-
pido possível para que outros 
projetos possam ser concreti-
zados. Não podemos fechar esta 
janela de oportunidade. A proxi-
midade do aeroporto que irá ser 
construído no Montijo vai trazer 
à região muitas empresas e nós 
(autarquia do Barreiro) pode-

Ruínas de Miróbriga, em Tróia, um dos principais achados romanos da região

Estratégia passa por potenciar 
e dinamizar o legado histórico

O objetivo passa, agora, por 
criar sinergia entre os vários 
concelhos, de modo a potenciar 
e dinamizar o legado Romano - 
em alguns casos com mais de 15 
séculos - nos respetivos territó-
rios, através de uma estratégia 
conjunta de valorização do que 
está, na opinião de Álvaro Bei-
jinha, “de forma generalizada, 
subaproveitado e pouco divul-
gado”. Também por esse moti-
vo, o autarca santiaguense con-
sidera que a associação “fazia 
todo o sentido” desde o primeiro 
momento e vê com bons olhos 
a possibilidade de multiplicar 
as cerca de 15 mil visitas que as 
ruínas de Miróbriga recebem to-
dos os anos.

O presidente de Santiago do 
Cacém vê também, na associa-
ção, um veículo para “agregar 
vontades” de forma a reivindicar 
um programa mais específico no 
próximo quadro comunitário. O 
vereador do Seixal, Manuel Pi-
res, partilha a mesma opinião, 

mos ter algo para lhes oferecer. 
Existe a oportunidade de criar 
emprego e novas dinâmicas”, 
sintetizou Rui Braga.

Este terminal seria uma das 
principais obras públicas pro-
gramadas para o país nos pró-
ximos anos. Em dezembro de 
2018, a Câmara do Barreiro, pre-
sidida pelo PS, aprovou um pa-
recer que confirmava a sua con-

O terminal de contentores não avança devido a estudos de impacto ambiental



ção da economia, privilegian-
do a utilização de combustíveis 
como o gás natural liquefeito, 
que é uma alternativa mais eco-
lógica e que contribui para a 
redução da poluição atmosféri-
ca, através da emissão de gases 
com efeito de estufa.

Sem adiantar números, José 
Luís Cacho referiu ainda que 
este tipo de abastecimento a 
navios já foi, depois do passa-
do sábado, repetido no porto e, 
sempre sem qualquer incidente.

“Prova que as equipas de 
abastecimento estão prepara-
das para desempenhar a função 
em segurança, permitindo que 
Sines se torne num local impor-
tante neste tipo de procedimen-
to”, acrescentou.    JBA
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O regulamento do SMA prevê o 
apoio “durante 12 meses” com 
“um subsídio mensal” calcula-
do em função de vários fatores, 
como os rendimentos mensais, 
o agregado familiar, pessoas com 
incapacidade e o tempo de resi-
dência no concelho de Sines. 

Segundo o presidente da au-
tarquia, Nuno Mascarenhas, o 
subsídio, cujas candidaturas es-
tão abertas até ao final de março, 

TEXTO  ANABELA VENTURA   IMAGEM  DR

Sines prevê apoiar 
50 famílias com novo 
subsídio ao arrendamento
Responder às necessidades das famílias mais carenciadas do 
concelho é o objetivo do novo Subsídio Municipal ao Arrendamento 
(SMA), que contempla vários programas. 

AUTARQUIA PREVÊ APOIO DURANTE DOZE MESES 

visa “minorar as dificuldades das 
famílias mais carenciadas”, que 
necessitam de um “apoio imedia-
to ao arrendamento”. Trata-se de 
“uma medida importante, numa 
região onde há dificuldade em 
encontrar casa e faltam políticas 
de apoio ao arrendamento”.

“O Complexo Industrial e 
Portuário é um grande emprega-
dor e tem um impacto significati-
vo no número de residentes que 

poderão instalar-se nesta região. 
Tendo consciência que atual-
mente não há uma estrutura do 
parque edificado em Sines prepa-
rada para absorver um eventual 
crescimento da população, avan-
çamos com uma estratégia local 
de habitação”, explicou. 

Inicialmente previsto para 
auxiliar cerca de “50 agregados”, 
o SMA pode chegar até aos 300 
euros mensais, caso as famílias 

reúnam todos os critérios exi-
gidos. De acordo com informa-
ções do município, os valores a 
atribuir, em função do número 
de elementos do agregado fami-
liar e por tipologia dos fogos, são 
de 100 euros (T0 e T1), 125 euros 
(T2), 175 euros (T3), 225 euros (T4) 
e 300 euros para um agregado 
cujo número é igual ou superior 
a cinco elementos.

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO BAR-RESTAURANTE DO PARQUE DESPORTIVO

Manuel Vítor nunes de Jesus, na qualidade de Vereador com competência delegada por despacho 045/GAP/2019, na 
área de Património da Câmara Municipal de Alcácer do Sal,

Faz Público Que, de acordo com a deliberação tomada na reunião de Câmara realizada a 27 de fevereiro de 
2020, se vai proceder à abertura de concurso público para atribuição da concessão para exploração do 
Bar-Restaurante sito no Parque Desportivo de Alcácer do Sal, na modalidade de apresentação de propostas 
em carta fechada nos termos expressos no Programa de Procedimento e respetivo Caderno de Encargos.

Para esclarecimento dos interessados, informa-se que:

1. Só podem concorrer as pessoas singulares ou coletivas, que não se encontrem abrangidas pelos 
condicionalismos descritos no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos;
Podem também apresentar-se a concurso agrupamentos de concorrentes, o qual deve assumir a 
forma jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, quando lhe for 
adjudicado o contrato.

2. Os concorrentes têm que se inscrever previamente no Setor de Inventário e Património da Divisão 
Administrativa e Financeira do Município de Alcácer do Sal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da publicação do último aviso, mediante o pagamento do correspondente a 1% (um por cento) do 
valor base de adjudicação e o preenchimento de uma ficha facultada pelos Serviços, à qual será 
atribuído um número de ordem que o concorrente utilizará em todos os documentos relativos ao 
concurso;

3. As propostas deverão ser apresentadas até às 16,00horas no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da publicação do último aviso, pelos concorrentes ou seus representantes, na Câmara 
Municipal de Alcácer do Sal, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de 
receção, sendo que neste caso, o concorrente é o único responsável pelos atrasos de entrada 
que porventura se verifiquem;

4. A concessão do espaço será atribuída pelo prazo de 5 (cinco) anos, renováveis por iguais e 
sucessivos períodos de 5 (cinco) anos, se nenhuma das partes denunciar o contrato

5. O valor base da adjudicação é de €500,00 (quinhentos euros);
6. O valor base do pagamento mensal é de €100,00 (cem euros);

Deverá ser feita oferta para o valor da adjudicação bem como para o valor do pagamento mensal.
Este valor será atualizado anualmente a partir do início do segundo ano de vigência do contrato 
de acordo com o índice de inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística;

7. Os concorrentes deverão apresentar “declaração e currículo”, “projeto” e “preço”;
8. O ato público de abertura das propostas realizar-se-á no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Concelho, pelas 10,00horas, no primeiro dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo 
para apresentação das propostas;

9. As propostas serão apreciadas pelo Júri do concurso, no prazo de 10 (dez) dias contados, 
consoante as circunstâncias, do ato público ou da notificação da deliberação da Câmara, sobre 
os recursos interpostos;

10.  A adjudicação será efetuada de acordo com os critérios: Qualidade e Preço da Proposta, aos 
quais são atribuídos os fatores de ponderação, respetivamente de 60% e 40%;

11.  A Câmara Municipal tomará uma decisão definitiva no prazo de 30 dias contados do termo fixado 
para a apreciação das propostas; 

12.  Todos os interessados podem consultar o processo de concurso, constituído pelo “Programa de 
Procedimento” e “Caderno de Encargos”, na página do Município (www.cm-alcacerdosal.pt) e no 
Setor de Inventário e Património, da Divisão de Administração e Finanças, durante as horas 
normais de expediente (9h às 16h), podendo solicitar cópia dos vários elementos que integram 
o concurso, mediante o pagamento do seu preço; 

13.  No limite, até à véspera da data de apresentação de propostas, os interessados poderão 
visitar o espaço destinado à exploração, mediante marcação a efetuar no Setor de Inventário e 
Património, ou através do e-mail: patrimonio@m-alcacerdosal.pt e telefone: 265 610 044.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos locais do costume. 

Alcácer do Sal, 2 de março de 2020

O VEREADOR,
MANUEL VITOR NUNES DE JESUS

(Por despacho do Sr. Presidente nº. 045/GAP/2019)

PUBLICIDADE

O montante inscrito no orça-
mento municipal, para este pro-
jeto social, não é estanque, pode 
variar em “função do número de 
candidaturas”. “Teremos oportu-
nidade de analisar se as necessi-
dades são ou não muitas e quan-
tas famílias cumprem com os 
requisitos para, em função disso, 
adaptar o nosso orçamento”, es-
clarece Nuno Mascarenhas. 

Câmara de Sines está atenta à chegada de novos residentes 

cluster tem crescido no Porto de Sines

O Porto de Sines tem, desde o 
passado fim-de-semana, uma 
nova área negocial: o abasteci-
mento de combustível de ban-
cas a navios utilizando gás na-
tural liquefeito. Trata-se de uma 
operação inédita no continente 
e que corresponde aos esforços 
da administração para dotar a 
infraestrutura de novas tecno-
logias e em simultâneo, cativar 
mais clientes.

Em declarações ao Semmais, 
José Luís Cacho, presidente do 
Conselho de Administração do 
Porto de Sines, disse que este 
tipo de operações “contribuem 
para tornar o porto ainda mais 
competitivo nessa área de ne-
gócios”, salientando ainda que 
este abastecimento, mesmo 
sendo a primeira vez que foi 
realizado, “correu sem qualquer 
incidente”.

O abastecimento de navios 
com gás natural liquefeito é pro-
cessado através de um camião 
cisterna que se encontra no cais 
de acostagem. Não é, dizem os 
especialistas, uma operação de 
risco muito elevado, mas ain-
da assim requer a presença de 
equipas de socorro especializa-
das. No caso da primeira opera-
ção efetuada em Sines, o navio 
contemplado estava atracado 
no Terminal Multiporpose.

Esta atividade insere-se nas 
orientações comunitárias rela-
tivamente ao setor, que visam 
cada vez mais a descarboniza-

Abastecimento 
com gás natural liquefeito 
abre portas a Sines
A atividade inédita nos portos do continente, 
realizada na infraestrutura de Sines, é mais uma 
porta aberta para a área de negócio que visa reduzir 
as emissões e gases com efeito de estufa.



DOSSIER AEROPORTO

7mar2020 / /  7

“A localização do aeroporto 
complementar da Portela é um 
assunto que está decidido des-
de 2014/2015 e que não está em 
discussão. O aeroporto será no 
Montijo, tal como então ficou 
decidido”. A afirmação é de An-
tónio Costa que, depois de ter 
reunido na quarta-feira com seis 
autarcas (cinco da Margem Sul 
do Tejo), mostrou disponibili-
dade para que se estudem novas 
formas de minorar alguns dos 
impactos ambientais que pos-
sam vir a afetar as populações, 
mas que se manifestou irredu-
tível na intenção de satisfazer o 
desejo das autarquias da CDU, 
que continuam a eleger o Campo 
de Tiro da Força Aérea, em Alco-
chete, como a melhor solução.

“Vamos fazer o que tiver de 
ser feito para minorar os impac-
tos ambientais. É legítimo ouvir 
os municípios sobre os impactos 
e sobre os direitos de construção 
nos seus territórios. Mas lembro 
que o que está em discussão não 
é a mudança do local de cons-
trução do aeroporto”, disse o 
primeiro ministro.

A principal oposição ao ae-
roporto na Base Aérea número 
6 (BA6), no Montijo, tem parti-
do das câmaras municipais da 
Moita e do Seixal. O presidente 
desta última, Joaquim Santos, 
depois da reunião disse que não 
escutou qualquer argumento (do 
Governo) que diga que o Montijo 
é uma solução melhor que Alco-
chete. “O próprio Governo tam-
bém estará de acordo com essa 
ideia, mas o primeiro ministro, 
para defender a decisão de cons-
truir no Montijo, falou de ques-
tões contratuais”.

Para Joaquim Santos, o Es-
tado estará a ceder aos inte-
resses da ANA - Aeroportos e 
Navegação Aérea, empresa que 
em Portugal faz a gestão das in-
fraestruturas aeroportuárias. “O 
que aqui parece estar em causa 
é o interesse da ANA, que tem 
um acionista privado, disse o 
autarca seixalense, lembrando 
que Alcochete tem um estudo de 
impacto ambiental que é válido 
até dezembro deste ano e que 
a construção do aeroporto no 
Campo de Tiro “não é mais cara, 
pelo contrário”, do que nas ins-
talações da BA6. 

Autarca do Seixal diz que efeitos 
negativos atingem 90 mil pes-
soas 

“É com agrado que registo a 
realização desta reunião, pois até 
ao momento as autarquias ainda 
não tinham sido ouvidas. Nesta 
percebi que o que leva à insis-

O presidente da UGT de Se-
túbal, Manuel Fernandes, 
considera que a construção 
do novo aeroporto do Mon-
tijo “é estratégico e vai ter 
um grande impacto social 
e económico na região”. E 
considera “inaceitável” o fac-
to de os representantes dos 
trabalhadores “ainda não 
terem sido ouvidos sobre o 
processo”.

Manuel Fernandes afir-
mou ao Semmais que a di-
mensão do projeto e tudo o 
que lhe está associado deve 
“merecer o maior consen-
so possível” entre as forças 
políticas e sociais da Penín-
sula”, mas alerta para a ne-
cessidade de não se gerar 
um impasse que seria “muito 
prejudicial” para a região. “Se 
a discussão da localização do 
aeroporto voltasse ao princí-
pio, Alcochete não seria, cer-
tamente a única alternativa, 
sendo que a Península de Se-
túbal pode perder o investi-
mento mais importante para 
a criação de emprego desde 
a instalação da Autoeuropa, 
em Palmela”, advertiu o líder 
sindical.

tência do Governo pela constru-
ção do aeroporto no Montijo, são 
questões contratuais com a ANA, 
o que no nosso entender esse não 
é um argumento suficientemente 
forte que justifique este impac-
to sobre as populações”, disse o 
presidente da Câmara do Seixal, 
depois de salientar que a realiza-
ção da obra no local previsto irá 
afetar negativamente cerca de 
90 mil pessoas. O autarca do Sei-
xal deverá manter novas conver-
sações com o primeiro ministro 
no próximo dia 17.

Também o presidente da Câ-
mara Municipal da Moita, Rui 
Garcia, que já na semana passa-
da havia manifestado a sua irre-
dutibilidade em ceder às preten-
sões do Governo, por considerar 
que o impacto ambiental da obra 
acarreta graves problemas para 
a população do concelho, voltou 
a afirmar: “As nossas posições 
são as mesmas”. Rui Garcia, que 
voltará a ser recebido por Costa 
a 16 de março, adiantou a dispo-
nibilidade para continuar a dia-
logar com o Governo se mantém, 
mas salienta que os indicadores 
de impacto ambiental se mos-
tram negativos para cerca de 30 
mil residentes da Moita, tal como 
para outros tantos do concelho 
do Seixal e igual número de habi-
tantes no município do Barreiro.

Ao Semmais, o presidente da 
Câmara Municipal do Barreiro, 
Frederico Rosa, disse que o mu-
nicípio se mantém fiel à decisão 
de ver a obra feita no Montijo. 
“Estamos determinados a que 
assim seja, pois temos de ter em 

conta a questão das acessibilida-
des entre o Barreiro e o Montijo e 
o Barreiro e Seixal”.

“O desenvolvimento econó-
mico e a criação de emprego são 
fatores que não podem ser des-
curados e que irão surgir com 
a construção do aeroporto no 
Montijo”, disse Frederico Rosa.

Não tendo sido possível reco-
lher as impressões do presiden-
te da Câmara do Montijo, Nuno 
Canta, o Semmais recorda, no 
entanto, que este autarca sempre 
defendeu a construção na sua ci-
dade mas que, caso surgisse uma 
decisão contrária, não se oporia 
a que o aeroporto ficasse instala-
do noutro qualquer concelho da 
margem Sul do Tejo.

PSD e CDS-PP  continuam 
a preferir a solução  Montijo

No mesmo dia em que An-
tónio Costa voltou a frisar que 
o aeroporto será construído no 
Montijo, também outros parti-
dos da oposição manifestaram a 
sua preferência por esta opção. 
Foi o caso dos centristas que, 
por intermédio do seu presiden-
te, Francisco Rodrigues dos San-
tos, veio agora defender a obra 
na BA6 em lugar de a mesma se 
fazer, como então era pretensão 
do CDS, nas instalações da Ofici-
nas Gerais de Material Aeronáu-
tico (OGMA), em Alverca.

Francisco Rodrigues dos 
Santos afirmou que mudou de 
opinião, 35 dias após ter publi-
camente defendido a obra em 
Alverca, por ter sido convencido 

Novo aeroporto marca
a agenda de mais duas reuniões

UGT 
de Setúbal 
não quer 
perder maior 
investimento
na região 
desde a 
Autoeuropa

COSTA PERENTÓRIO EM AVANÇAR COM A OBRA NO MONTIJO, SEIXAL E MOITA EM DIZER NÃO

O Governo diz que tudo fará para minorar efeitos negativos de impacto ambiental, mas não muda o local da 
obra. CDS também já defende a solução BA6. As câmaras da Moita e do Seixal voltam a ser recebidas por António 
Costa a 16 e 17 deste mês. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

que a opção pelo Montijo é mais 
rápida, barata e com menores 
constrangimentos no que se re-
fere à utilização do espaço aéreo.

Esta mudança de opinião 
surgiu no mesmo dia em que, no 
concelho do Seixal - onde a câ-
mara é contrária à opção Montijo 
-, os líderes concelhios do PS, PSD 
e CDS resolveram assinar um co-
municado conjunto onde reafir-
mam que as instalações da BA6 
são as ideais para acolher o ae-
roporto complementar de Lisboa.

Os dirigentes partidários re-
ferem que um só ano no prote-
lamento do início das obras no 
Montijo podem representar, na 
área do turismo, cerca de 600 
milhões de euros perdidos. “Es-
tamos perante um projeto de 
interesse público, de dimensão 
nacional, a que temos o dever de 
ter capacidade para dar respos-
ta. E a resposta, está visto, tem 
de cumprir o requisito, provado, 
da urgência”, diz o comunicado 
conjunto. Os dirigentes políti-
cos do Seixal relembram ainda o 
relatório do Estudo de Impacto 
Ambiental que acabou por ser 
validado pela Agência Portugue-
sa do Ambiente, o qual diz, a pro-
pósito do Montijo, que não estão 
identificados impactos negativos 
que sejam irreversíveis, não mi-
nimizáveis ou compensáveis”. “A 
construção do aeroporto na BA6 
tem todas as condições para ser 
um motor de desenvolvimento 
para a região e também para o 
concelho do Seixal”, sintetizam 
os três dirigentes partidários 
subscritores do documento.

Processo do novo aeroporto continua a dividir opiniões e a gerar impasse quanto ao futuro desenvolvimento da Península 

Manuel Fernandes, líder da UGT
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“Como fazer uma horta biológica na sua 
varanda ou no seu quintal” é o desafio 
lançado pelo município, com a realiza-
ção do curso de tempos livres “Mãos à 
Horta”. 

Com duração de 18 horas, decorrerá em 
seis sábados, das 15 às 18 horas, nas ins-
talações da Câmara, junto ao viveiro mu-
nicipal. Inscrições gratuitas abertas até 
ao dia 25.

No Dia da Mulher, que se celebra este 
domingo, o Museu Marítimo de Sesim-
bra promove, às 10 horas, a visita “O Mar 
nas Nossas Ruas”, uma viagem com mais 
de 2 mil anos de história, desde o perío-

do romano aos nossos dias, pelas ruas 
da vila. Desta forma é incentivada a par-
tilha de histórias e experiências em tor-
no deste dia e do papel da mulher no 
nosso legado marítimo.

Hortas biológicas na Moita Sesimbra promove visita do mar às mulheres

Sines aposta em 
atividades para 
todos os gostos 

Restaurante 
do Montijo 
sem propostas

Barreiro 
com obras no 
‘corredor verde’

Grândola recebe 
peças do FITA

A circulação de trânsito, este 
mês, na Av.ª Henrique Galvão, 
vai proceder-se num sentido 
único, com o trânsito a circular 
apenas entre a rua Câmara Pes-
tana e a av.ª Alfredo da Silva.

Melhorar a circulação nesta 
artéria e zona envolvente e criar 
novos lugares de estacionamen-
to, numa zona critica no centro 
da cidade, é um dos objetivos.

Esta intervenção que terá iní-
cio neste troço da av.ª Henrique 
Galvão e irá estender-se à rua do 
Instituto dos Ferroviários do Sul 
e Sueste, até ao Largo do Moinho 
Pequeno, visa promover a arbo-
rização e requalificação do eixo 
urbano e obter sombreamento e 
corredores de ventilação. 

A obra surge na sequência 
da aprovação da candidatura 
do município ao Aviso do Fundo 
Ambiental - “Adaptação às Al-
terações Climáticas - Recursos 
Hídricos”.

Grândola volta a ser um dos par-
ceiros do Festival Internacional 
de Teatro do Alentejo e recebe 
nesta edição três espetáculos.

“Christiane Un Bio-Musi-
cal Cientifico” é a peça que vai 
a Grândola no dia 12, às 21h30. 
A peça que chega da Argentina, 
interpretada por Bélen Pasqua-
lini, é uma homenagem em vida 
a Christina Dosne Pasqualini, 
reconhecida investigadora cien-
tífica, que chegou a Buenos Aires 
com 22 anos para trabalhar ao 
lado do Prémio Nóbel Bernardo 
Houssei.

No dia 14, às 11 horas, “Beatriz 
e o Peixe Palhaço”, com interpre-
tação de Elsa Pinho, conta a his-
tória de Beatriz que vive numa 
casa excessivamente herméti-
ca e cuja rígida família, desde o 
seu nascimento, já tem para ela 
um caminho traçado, com metas 
muito altas e claras. 

Foi aprovada, esta semana, em 
reunião de câmara, a proposta de 
nova hasta pública para atribui-
ção do arrendamento do restau-
rante da Montiagri.

Recorde-se que o restaurante 
já tinha sido alvo de hasta públi-
ca no ano passado, mas não hou-
ve concorrentes interessados. 
O edil Nuno Canta afirmou que 
“caso não haja interessados ire-
mos converter aquele espaço em 
serviços municipais”.

“A nova hasta pública surge 
na sequência de terem chegado a 
autarquia várias intenções” refe-
riu o presidente. A CMM preten-
de possibilitar que o restaurante 
seja explorado com a finalidade 
de restauração e bebidas, devol-
vendo, ao mesmo, associado à 
vertente cultural, as caracterís-
ticas de lazer. O valor base de li-
citação baixou de 2 mil para os 1 
800 euros.

MUNICÍPIO CONCRETIZA MAIS UMA EDIÇÃO DA QUINZENA DA JUVENTUDE

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

Mês da 
Juventude
em Palmela

Almada
renova Cartão 
do Cidadão

O 5.º Concurso de Bandas 
Amadoras de Palmela - Warm 
Up “Março a Partir” já deu o 
“pontapé de saída” para o 25.º 
“Março a Partir” - Mês da Ju-
ventude. O município promete 
um mês repleto de atividades 
especialmente pensadas para 
os jovens, por todo o concelho, 
em áreas como o desporto, 
teatro, dança ou música.

O desporto e os jogos es-
tão em destaque no progra-
ma, com a iniciativa “Jovens 
a Partir”, caça ao tesouro, pe-
ddy-paper, torneios de matra-
quilhos, ping-pong e jogos de 
tabuleiro, uma “Quizz Night”, 
Orientação e Pilates.

A programação da CMP 
inclui também iniciativas cul-
turais, como espetáculos de 
teatro, Dança Jazz no merca-
do municipal de Pinhal Novo, 
um ensaio aberto da escola de 
música “Conservatorium”, o 
Festival de Música Moderna 
PN 2020, a 6.ª edição do INarts 
e a iniciativa “Acordar”, dedi-
cada à Arte Urbana.

O “Março a Partir” é tam-
bém uma oportunidade privi-
legiada para realizar ações de 
informação e sensibilização 
dos mais jovens para vários 
temas. 

A Sobreda foi o local escolhi-
do para a apresentação públi-
ca do serviço de renovação do 
Cartão do Cidadão nos espaços 
cidadão. Esta rede duplicou, 
garantiu a ministra Alexandra 
Leitão, que quis ir a Almada 
para apresentar os números 
deste serviço.

A ministra da Modernização 
do Estado e da Administração 
Pública, veio esta semana ao 
Espaço Cidadão Sobreda, para 
marcar o momento em que vai 
“duplicar a rede de postos de 
renovação do Cartão do Cida-
dão”, aumentando para quase 
mil em todo o país.

O município, com o apoio de vá-
rias entidades, organiza este mês 
mais uma edição da Quinzena da 
Juventude.

O programa inclui concertos 
com Praso e Holly Hood, stan-
d-up comedy com o humorista 
Môce dum Cabréste, arte urba-
na, sessões informativas e outras 
atividades.

Entre os destaques do pro-
grama, está, já este domingo, a 
pintura de um mural no pavilhão 
desportivo da escola Vasco da 
Gama pela artista Tamara Alves.

A 9 e 10, a secundária Passos 
Manuel vai à secundária Poeta 
Al Berto apresentar o ensaio-es-
petáculo “Abaixo da Pele”, cons-
truído no âmbito da disciplina de 

Movimento do Curso Profissio-
nal de Artes do Espetáculo.

De 13 a 15, a Expedição Agru-
pamento 744 Sines e a Expedição 
Agrupamento 670 Grândola do 
Corpo Nacional de Escutas reali-
zam atividades no castelo.

O hip hop tem protagonismo 
da quinzena, a começar já a 14 
e 15, na antiga estação de cami-
nhos de ferro, com workshop de 
produção musical neste estilo, 
conduzido por Afonso Nasci-
mento. 

O hip hop está de volta no dia 
28, Dia Nacional da Juventude, 
no Salão da Música, com os con-
certos de entrada livre com Pra-
so e os GramoPhone, às 22h00, e 
Holly Hood, às 23h30.

No dia 21, às 22 horas, no audi-
tório do Centro de Artes de Sines, 
sobe ao palco o humorista Mocê 
dum Cabréste, trazido pela As-
sociação Mais para a Juventude 
Sineense. Na quinzena também 
há informação e esclarecimento 

sobre temas relevantes para os 
jovens, com a realização de ses-
sões sobre tolerância, organiza-
das pela CLDS 4G, Agrupamento 
de Escolas de Sines e CMS.

No dia 17, no auditório da es-
cola Vasco da Gama, é a vez do 

bullying e cyberbullying, com 
sessões organizadas em conjun-
to por várias entidades. 

No dia 21, às 15h30, no cas-
telo, abre-se a discussão sobre 
o futuro da Europa na sessão 
“Warming Up”. 

São várias a atividades destinadas à juventude que irão decorrer na primeira quinzena de março no concelho de Sines
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Setúbal exige obras
urgentes na EB de Aranguez

A 11.ª Maratona BTT Rota 
do Casqueiro, que decorreu 
dia 1, em St.º André, juntou 
centenas de atletas, dos 14 
aos 75 anos, proporcionan-
do momentos de desporto e 
convívio. A designação “Rota 
do Casqueiro” é uma home-
nagem ao tradicional pão de 
trigo alentejano. Organizada 
pelo Kotas Bike Team, a pro-
va apresentou dois percur-
sos de 45 e 80 quilómetros.

A Associação de Morado-
res de Albergaria do Sado 
promove hoje, às 15 horas, 
na sua sede, um Encontro 
de Canto Sénior. O evento, 
com o apoio do município e 
da União das Freguesias de 
Alcácer do Sal e Santa Susa-
na, conta com as atuações 
dos coros das Universida-
des Séniores de Alcácer e do 
Torrão, bem como das Can-
tadeiras das Aldeias.

Bote
 Leão volta 
a Alcochete 

Seixal avalia 
qualidade
do ar

O Bote Leão inicia a 15 de 
abril a temporada de pas-
seios no rio Tejo e neste dia 
o destino é a ponte Vasco da 
Gama.

O barco tem uma capa-
cidade de 45 lugares e pro-
porciona passeios regulares, 
com duração de cerca de 
1h30, com destino à ponte 
Vasco da Gama ou a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo. 
Bilhetes são vendidos no 
posto de turismo. 

A equipa do Centro de Ciên-
cias e Tecnologias Nuclea-
res do Instituto Superior 
Técnico está a desenvolver 
o Estudo de Poluentes At-
mosféricos no Seixal. 

A autarquia apela aos 
munícipes para que par-
ticipem no inquérito, para 
se obter informação sobre 
a qualidade do ar, que será 
útil para o desenvolvimento 
futuro de campanhas e pro-
jetos nesta área.

Encontro 
sénior em 
Álcacer

Santiago 
na rota do 
Casqueiro  

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

O município aprovou esta se-
mana, em reunião pública, uma 
moção a defender a urgência de 
obras na EB de Aranguez, que 
permitam “eliminar a totalidade 
das coberturas de fibrocimento 
e requalificar os blocos, espaços 
exteriores e infraestruturas”.

Na moção aprovada, a Câma-
ra sublinha que a escola, a fun-
cionar desde outubro de 1984, 
apresenta “diversos problemas 
estruturais e significativos níveis 
de degradação”.

Em várias ocasiões, o Agru-
pamento de Escolas Sebastião da 
Gama, a coordenação da escola e 
a Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação denunciaram 
publicamente o estado de degra-
dação e a existência de cobertu-
ras em fibrocimento, contendo 
amianto. Instalações elétricas e 
canalizações em mau estado, in-
filtrações de água, degradação 
dos pisos dos blocos e, sobretudo, 
das salas de aula, mas também 
dos espaços exteriores, a vulnera-
bilidade das vedações e a degra-
dação das persianas nas salas de 
aula, entre outras questões, preo-
cupam a comunidade escolar.

Na última reunião do Conse-
lho Municipal de Educação de Se-

túbal, a diretora do Agrupamento 
de Escolas Sebastião da Gama e 
um dos representantes das asso-
ciações de pais e encarregados de 
educação intervieram no sentido 
de denunciar a situação e recla-
mar uma intervenção de requali-
ficação da escola. A Associação de 
Pais e Encarregados de Educação 
alertou, recentemente, a Direção-
-Geral de Estabelecimentos Es-
colares para a urgência das obras, 
bem como preparou um dossier 

em que identifica algumas das si-
tuações mais graves.

No início do presente ano 
letivo a coordenação da escola 
terá sido contactada pela DGEs-
tE na perspetiva da realização 
de algumas intervenções urgen-
tes no decorrer deste ano, mas, 
numa reunião com a Câmara, 
“a DGEstE confirmou não con-
seguir identificar o momento de 
início das obras e a abrangência 
da intervenção”. 

A escola de Aranguez apresenta vários problemas ao nível das estruturas
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O Movimento das Mulheres (MDM) da 
região de Setúbal vai estar presente na 
Manifestação Nacional de Mulheres sob 
o lema “para a igualdade ser uma reali-
dade”, apelando à participação das mu-

lheres na, económica, social, artística, 
cultural e política da nossa sociedade. 
“Somos uma região de paz, cultura e tra-
dição”, refere o MDM, que garante “um 
histórico de luta” de mais de 50 anos.

Após a luta para a distrital do CDS-PP os 
candidatos João Merino e Paulo Santos 
uniram esforços em lista única e prome-
tem aos militantes ser “a voz de soluções 
para os problemas do distrito”. Traba-

lhar juntos, unidos em causa, é o lema do 
partido que quer voltar a assumir um 
maior protagonismo na região. A lista 
única, liderada Merino contou com 117 
votos a favor e 22 contra e 13 nulos.

MDM da região vai marchar em Lisboa CDS_PP une esforços pelo distrito

TEXTO  ANABELA VENTURA   IMAGENS  DR

TEXTO  RAUL TAVARES   IMAGENS  DR

A missão (quase) impossível de destronar 
o todo-poderoso  António Mendes

Pesos-pesados ‘animam’ candidatura de Paulo Ribeiro

Apesar do avanço em cima da hora de Carlos Gordo, de Alcácer do Sal, António Mendes parece ter garantida a 
reeleição para a presidência da federação de Setúbal do PS. As eleições decorrem entre 13 e 14 de março.

Com a maior parte das concelhias na mão, Paulo Ribeiro juntou uma equipa que diz ser formada por “gente muito 
competente”. Com regressos às lides e muitos ‘barões’ a apoiar.

ELEIÇÕES FEDERATIVAS DO PS COM OPOSIÇÃO IMPROVÁVEL

ELEIÇÕES DISTRITAIS DO PSD EM MAIO COMEÇAM A GANHAR VAPOR

O militante que vai desafiar a 
liderança de António Mendes 
na federação de Setúbal, Carlos 
Gordo, parte com a noção de que 
se meteu numa tarefa hercúlea, 
dado os apoios expressivos que 
o atual líder continua a manter, 
nomeadamente a totalidade das 
concelhias. Mas não desarma. 
“Não há perspetivas triunfalistas 
nem derrotistas, os votos con-
tam-se à boca da urna e sinto 
que este movimento tem vindo 
a crescer, sinal de que nem tudo 
está bem”, explica ao Semmais.

Carlos Gordo, que é mem-
bro da Comissão Nacional do 
PS, eleito na lista do Movimento 
“Resgatar a democracia”, lidera-
do por Daniel Adrião, conside-
ra que António Mendes deveria 
afastar-se das responsabilidades 
federativas, por ser membro do 
Governo, “com uma pasta mui-
to trabalhosa e sensível”, e por 
representar “um situacionismo 
cinzentão” contrário “às tradi-
ções republicanas, democraticas 
e socialistas” do PS. “Esta acu-
mulação de lugares e os amiguis-

As ideias de Paulo Ribeiro, ex-
-deputado e vereador na Câma-
ra de Palmela, ajudaram a reunir 
em torno da sua candidatura 
alguns ‘barões’ do PSD distrital, 
como Domingos Almeida Lima, 
Bracinha Vieira, Mercês Borges, 
ou mesmo, Maria Luís Albuquer-
que. 

Este grupo de notáveis esteve 
presente, quinta-feira, na apre-
sentação pública da candidatura, 
no Seixal, durante a qual teste-
munharam o regresso às lides 
partidárias de Pedro do Ó Ramos 
(ex-deputado) ou Paulo Edson 
Cunha (candidato por duas ve-
zes à presidência da Câmara do 
Seixal). “É uma lista forte que 
pretende voltar a dar ao PSD, 

mos que se geram em redor não 
honra e até achincalha a tradição 
histórica do PS, não tenho nada 
contra António Mendes, mas es-
tou contra este estado de coisas”, 
afirma.

na região, uma força e uma di-
mensão que já teve”, confessou o 
candidato ao Semmais.

Em caso de vitória, nas elei-
ções de 8 de maio, Paulo Edson 
Cunha será um dos seus vices-
-presidentes, a quem se junta 
o histórico António Salgueiro, 
sendo que Pedro do Ó Ramos, 
presidirá ao Conselho de Jurisdi-
ção Distrital. Os restantes órgãos 
contam com as candidaturas de 
Bruno Vitorino (presidente da 
comissão política distrital em 
exercício) para presidente da 
Assembleia Distrital, e Arman-
do Barata, fundador do PSD em 
Almada, para liderar a Comissão 
de Auditoria Financeira. Fecham 
a lista, cujo mandatário é Pedro 

O candidato, que é militante 
do PS de longa data, não decli-
na “os resultados atingidos pelo 
partido” neste período de lide-
rança do atual presidente, mas 
diz que houve também muito 

Roque, secretário-geral dos TSD, 
a jovem Joana Medeira, do Bar-

peso das circunstâncias políticas 
do país. E afirma que quer “con-
tribuir para que a região de Setú-
bal volte à dimensão que já teve”, 
pelas mãos de um partido que 
tenha uma “orientação estratégi-
ca concertada”.

Agora, que conseguiu esta 
“missão impossível” de ter con-
seguido em 48 horas apresentar 
a sua lista, com apoios de Santia-
go, Sesimbra, Seixal e até Setúbal, 
entre os quais o vereador de San-
tiago do Cacém, Óscar Ramos, e 
Pedro Matias, presidente da Jun-
ta da Charneca da Caparica e So-
breda, Carlos Gordo garante que 
a lista é para levar até ao fim.

Terceira vez de António Mendes 
em nome da confiança

António Mendes, por sua vez, 
prefere reafirmar que a sua re-
candidatura é “um dever e uma 
vontade” de continuar a servir o 
PS, em nome dos bons resultado 
que a gestão tem alcançado. “Te-
mos como objetivo colocar o PS 
como maior força política autár-

reiro, e Lina Gonzalez, de Alma-
da, para o cargo de tesoureira.

Paulo Ribeiro, que apos-
ta nas autárquicas de 2021, no 
fortalecimento da militância 
e numa agenda para o distrito 
que classifica de “reformista e 
inovadora”, garante que “este 
é o tempo de divergir”, numa 
alusão à candidatura opositora 
liderada por Pedro Tomás, e a 
seguir às eleições será “tempo 
de convergir”.

Em termos de contagem de 
espingardas, o candidato diz 
contar com a maioria das con-
celhias implantadas no distrito, 
com excepção de Setúbal, Sei-
xal e Moita, e mostra-se “muito 
confiante” por representar “um 

António Mendes deverá contar com o apoio da maioria das concelhias

quica do distrito e estarmos no 
caminho certo para o conseguir 
já nas eleições de 2021”, diz ao 
Semmais. 

Na mesma declaração, o se-
cretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, diz que tem “retribuído” a 
confiança dos militantes durante 
os seus dois mandatos “com tra-
balho e resultados”.

E, em jeito de balanço, numa 
carta dirigida aos militantes, o 
responsável do PS no distrito diz 
querer continuar a trabalhar por 
“um distrito liderante”. “Acredito 
numa visão moderna e cosmo-
polita do distrito, porque somos 
um território com condições 
ímpares e onde os setores eco-
nómicos tradicionais coexistem 
com setores mais inovadores. 
Uma região líder da indústria 4.0 
e líder no esforço de transição 
energética, com ambição e que 
quer agarrar as oportunidades do 
investimento no novo aeroporto 
do Montijo, nas infraestruturas 
portuárias e na requalificação ur-
bana e ambiental dos territórios 
do Arco Ribeirinho”.

largo espectro de militantes”, 
nomeadamente o grosso da an-
terior distrital. “Respeito a outra 
candidatura e até já desafiei Pe-
dro Tomás para ser o candidato 
do partido à Câmara do Seixal, 
tal como darei o exemplo, ao 
estar disponível para me candi-
datar a uma câmara do distrito, 
com preferência para Palmela”, 
diz ao Semmais.

Quem esteve presente na 
apresentação de Paulo Ribeiro, 
foi o novo líder distrital do CDS-
-PP, João Merino, ambos com 
vontade de “unir esforços” na 
batalha autárquica do próximo 
ano, eventualmente alargando o 
leque de listas conjuntas a mu-
nicípios e freguesias. 

Paulo Ribeiro está confiante na vitória
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As Piscinas Municipais de Santiago do Ca-
cém recebem, dia 14 de março, a partir 
das 14h00, o 1.º Aquatlo Jovem, consti-
tuído por provas de natação e corrida, 
numa organização do Santo André Sport 

Club, com o apoio do município e da Fe-
deração Po rtuguesa de Triatlo.  A prova 
conta para o Campeonato Jovem médio 
sul, estando aberta a atletas federados e 
não federados nascidos de 2003 a 2013.

A 29.ª edição da mítica competição a rea-
lizar no Parque Natural da Arrábida, or-
ganizada pelo Clube de Motorismo de 
Setúbal, com o apoio da Câmara Muni-
cipal  vai decorrer a 21 e 22 de março. 

“Esta foi uma rampa um pouco mais di-
fícil de organizar porque tivemos menos 
tempo de a preparar”, justificou o presi-
dente do Clube de Motorismo de Setúbal, 
Fernando Matias. 

Aquatlo Jovem de natação em Santiago Rampa PêQuêPê da Arrábida 2020

Municípios da Arrábida
apostam forte no ciclismo

DESPORTO

A história é favorável ao Benfica que, nas 
últimas dez épocas, apenas perdeu uma 
vez, em Setúbal, e empatou outra. O último 
triunfo do Vitória aconteceu na tempora-
da 2016-2017 quando venceu pela margem 
mínima, e a última vez que tinha pontuado 
tinha sido em 2009-2010, precisamente há 
dez anos, num empate a uma bola.

À entrada para a jornada 24, o Benfica 
vem de um conjunto de resultados menos 
positivos que se traduziram na perda da 
liderança para o Futebol Clube do Porto, 
no início desta semana, após o empate ca-
seiro com o Moreirense. Em quatro jorna-
das os atuais campeões nacionais perde-
ram oito pontos para os rivais do Norte e 
apresentam-se em Setúbal com o objetivo 
de conquistar os três pontos e pressionar 
o FC Porto que joga também, este sábado, 
frente ao Rio Ave, quinto classificado e a 
fazer uma excelente campanha esta época. 

Em Setúbal, o Benfica vai encontrar 
um Vitória motivado. Apesar de não ga-
nhar desde o dia 26 de janeiro, quando 
visitou e venceu o Tondela, e de nas cin-
co últimas jornadas ter conseguido ape-
nas dois pontos, a equipa do Bonfim quer 
alcançar rapidamente os trinta pontos 
que, regra geral, garantem a manuten-
ção na I Liga, isto quando ainda faltam 
dez jornadas para o final do campeonato.

As grandes provas de ciclismo e as emo-
ções do desporto sobre duas rodas estão 
garantidas na região da Arrábida, pelo me-
nos, até 2022.

Os municípios de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra assinaram um contrato progra-
ma com a União Velocipédica Portugue-
sa – Federação Portuguesa de Ciclismo 
(UVP-FPC)  que prevê a continuidade das 
provas Arrábida Grafondo e Clássica In-
ternacional da Arrábida durante mais três 
edições. Na assinatura do protocolo, os 
autarcas presentes, Francisco Jesus, pre-
sidente da Câmara de Sesimbra, e Pedro 
Pina e Luís Calha, vereadores do despor-
to de Setúbal e Palmela, respetivamente, 
ressaltaram a importância destas compe-

TEXTO  ANABELA VENTURA   IMAGENS  DR

Vitória vs Benfica: 
uma história muito 
encarnada
As duas equipas estão separadas por mais de trinta 
pontos ao fim de 23 jornadas, mas os sadinos estão 
motivados e querem pontuar em casa aproveitando o 
momento menos bom das águias que deixaram fugir a 
liderança da I Liga.

TRADIÇÃO É MUITO FAVORÁVEL AOS VISITANTES NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, MAS VITÓRIA QUER PONTUAR

Meyong admite favoritismo do Benfica 

O treinador adjunto do Vitória, em en-
trevista ao jornal desportivo Record, ad-
mite que a pressão está do lado do Benfica 
que é claramente favorito, no entanto, as-
sume que a equipa do Bonfim joga “sem-
pre para ganhar” independentemente do 
adversário. Meyong acredita que estão re-
unidas as condições para uma grande par-
tida de futebol e garante que os sadinos 
vão estar “mais concentrados porque con-
tra equipas grandes um erro ou descon-
centração paga-se caro”. Na antevisão do 
jogo, o defesa Sílvio alinhou pelo mesmo 
diapasão da equipa técnica. Para o joga-
dor é necessário que o Vitória se apresete 
a 100%. “O Benfica já não é primeiro e não 
pode perder aqui pontos. Cabe-nos fazer 
o nosso trabalho e estar concentrados se 
quisermos fazer um bom resultado.”

Intervalo com penalties no feminino

O Vitória decidiu antecipar as come-
morações do Dia Internacional da Mulher, 
que se assinala este domingo, com uma 
iniciativa dedicada às vitorianas durante o 
intervalo da partida com o Benfica.

Num passatempo lançado através da 
rede social Facebook, a direção do clube 

tições não só do ponto de vista desportivo, 
mas também do ponto de vista económico. 
O autarca de Palmela considera que estes 
eventos têm “um impacte directo muito 
positivo na economia dos três concelhos.”

Enquanto Francisco Jesus defende 
que o ciclismo é uma forma “perfeita” de 
fruição da Arrábida, Pedro Pina valoriza 
a conjugação da “dimensão competitiva 
com a democratização do acesso à prática 
desportiva”. Este ano, as provas aconte-
cem já no próximo dia 15. A Clássica terá 
partida em Setúbal, pelas 11h40, uma con-
tagem de montanha em Sesimbra, na es-
trada dos Argéis, e meta em Palmela, por 
volta das quatro da tarde, após um percur-
so de mais de 183 quilómetros.

desafiou as adeptas do clube do Bonfim 
a mostrarem o seu vitorianismo através 
de fotos com adereços verde e brancos 
e deu cinco às vitorianas mais votadas a 
possibilidade de bater penalties durante 
o descanso das equipas. As “jogadoras” 

terão a oportunidade de bater os ponta-
pés da marca de grande penalidade, num 
sistema de “morte súbita”, e quem marcar 
mais penalties ganha um jantar duplo no 
restaurante inaugurado recentemente no 
estádio do Bonfim.

O favoritismo está do lado do campeão nacional, mas os vitorianos estão motivados

PUBLICIDADE
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O bailado “VelhⒶs”, que estreou em Bra-
ga em novembro passado, sobe ao pal-
co do Forum Romeu Correia, em Alma-
da, este sábado, às 21h30. Trata-se da úl-
tima criação de Francisco Camacho, um 

dos coreógrafos portugueses de referên-
cia da dança portuguesa desde os anos 
1990. Juntam-se ao coreógrafo, que tam-
bém é um dos intérpretes, Carlota Lagi-
do ou Sílvia Real.  

Benjamim, que editou em 2017 o disco 
“1986”, apresenta o seu showcase no Joa-
quim D´Almeida, no Montijo, este sába-
do, às 21 horas. Fruto de uma parceria 
com o britânico Barnaby Keen, trata-se 

de um exercício de reciprocidade e par-
tilha em 8 canções intercaladas, separa-
das pela língua e unidas pelo contexto. 
Os seus temas estão em destaque nas rá-
dios nacionais.

Dança de ‘velhos’ sobe ao palco de Almada Showcase de Benjamim para ver no Montijo

CULTURA

PUBLICIDADE

A Companhia Teatro da Terra, 
fundada em 2009 pela conheci-
da atriz Maria João Luís e pelo 
seu companheiro Pedro Domin-
gos, decidiu fixar-se no concelho 
do Seixal. Segundo a fundadora 
e diretora da companhia, trata-
-se de um projeto de criação e 
formação artística nascido da 
“vontade de criar pontes entre o 
teatro profissional e as comuni-
dades onde nos inserimos”.

Maria João Luís agradece 
ao município seixalense por ter 
acolhido “muito bem” este proje-
to cultural, realçando “o carácter 
exemplar deste acolhimento e 
desta nossa parceria no conce-
lho do Seixal”.     

Já o presidente do municí-
pio, Joaquim Santos, que mar-
cou presença na estreia da peça, 
congratulou-se pelo facto de o 
concelho do Seixal “poder aco-
lher uma companhia de teatro 
profissional que trabalha com o 

TEXTO  ANTÓNIO LUÍS  IMAGENS  DR

“Queremos criar pontes entre
o teatro profissional e as comunidades”
A companhia fundada pela atriz Maria João Luís mudou-se de armas e bagagens para a Margem Sul. 
Aposta em espetáculos inovadores e de qualidade. A próxima estreia está agendada para o próximo dia 27. 

TEATRO DA TERRA FIXA-SE NO CONCELHO DO SEIXAL

envolvimento da comunidade”.  
O Teatro da Terra subiu, pela 

primeira vez, ao palco do au-

ditório municipal do Seixal, no 
passado dia 23 de janeiro, com a 
peça “Sonho de uma noite de Ve-

rão”, da autoria de William Sha-
kespeare, com encenação de Ma-
ria João Luís, figurinos de Dino 

Alves e música ao vivo composta 
e dirigida por José Peixoto. O 
público teve oportunidade de as-
sistir a cinco noites de excelente 
teatro, com casa cheia e muitos 
aplausos.  “A mulher que matou 
os peixes” é o título da próxi-
ma produção do Teatro da Ter-
ra, a partir do livro homónimo 
de Clarice Lispector, o qual está 
integrado no Plano Nacional de 
Leitura e que é recomendado 
para crianças dos 9 aos 11 anos.

A estreia tem lugar a 27 des-
te mês, no Forum Cultural do 
Seixal, e conta com encenação 
de Maria João Luís, figurinos de 
Dino Alves, adereços de Pessoa 
Júnior, e com interpretação de 
Ana Amaral, Beatriz Frazão, Fili-
pe Gomes, Paulo Duarte Ribeiro 
e de vários alunos de escolas do 
concelho do Seixal. 

A peça “A mulher que matou 
os peixes” tem a duração de 50 
minutos.

A peça “Sonho de uma noite de Verão”, de William Shakespeare, marcou a estreia do grupo em palcos seixalenses

O ArteViva estreia hoje, às 
17 horas, no TMB, “O Gato 
das Botas”, com texto de 
Charles Perrault e adap-
tação/encenação de Luís 
Pacheco. Com Catarina 
Santana, Joana Pimpista, 
João David e Vítor Nuno. 
Para ver aos sábados e 
domingos. 

“A Minha Revista”, de Carlos 
Sabattonni, estreia a 3 de abril, 
às 21h30, no Clube Recreativo 
Sobredense, na Sobreda de Ca-
parica. Composta por 9 artistas 
amadores, 5 mulheres e 4 ho-
mens, com uma duração de cer-
ca de 2 horas, a revista popular 
inclui atuações individuais que 
se alternam com vários núme-
ros musicais. “Está garantida 
muita fantasia, glamour e ale-
gria”, sublinha o produtor/ator, 

ArteViva 
estreia peça 

Carlos Sabattonni 
estreia revista popular
na Sobreda

acrescentando que serão revisi-
tados “temas da atualidade so-
cial, com o cariz cómico, satírico 
e de crítica social, numa sequên-
cia descontraída de números”.    

Carlos Sabattonni promete 
um “um excelente espetáculo 
que ficará na memória de todos 
para que no futuro a tradição 
deste género teatral se gene-
ralize e se renove por todos os 
teatros, grandes e pequenos do 
nosso País”.     AL

“A Minha Revista” conta com um elenco de nove artistas amadores
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CULTURA

agendacinema
SEIXAL

TAY E VADO DÃO CONCERTO

Não perca o concerto de Tay e 
Vado. O primeiro é influenciado 
por nomes como Michael Jackson, 
e o segundo é já uma das jovens 
certezas do hip-hop.

PARQUE URBANO DE FERNÃO FERRO, 

7MAR, 22H00

“Gretel & Hansel” 

Realizador: Oz Perkins
Elenco: Sophia Lillis, Samuel Lea-
key, Charles Babalola
Género: Fantasia, terror, thriller
Duração: 87 minutos
Nacionalidade: Irlanda, Canadá, 
EUA

Esta semana damos destaque 
ao filme “Gretel & Hansel”, 
que conta a história que todos 
conhecemos e que esconde 
um segredo sinistro. Há muito 
tempo, numa distante terra de 
contos de fadas, Gretel con-
duz o irmão para um bosque 
escuro em busca de comida e 
trabalho, encontrando em vez 
disso, o caminho para um mal 
aterrorizador. Não perca esta 
nova e aterradora abordagem 
a um conto clássico dos Irmãos 
Grimm, no City Setúbal.

SESIMBRA

ALEGRES SINFONIAS

“Alegres Sinfonias”, pela contado-
ra de histórias Patrícia Reis, acom-
panhada ao piano por Iris Sarai, 
está integrado na Temporada de 
Música da Casa da Ópera do Cabo 
Espichel. 

FORTALEZA DE SANTIAGO, 

7MAR, 16H00

PALMELA

“FALTA DE JUÍZO”

O humorista Nilton, como “Falta 
de Juízo”, promete um espetáculo 
mais digital, onde vai revelar o que 
o faz rir e algumas das “maluquic-
es” que se diverte a fazer.

TEATRO DE S. JOÃO, 7MAR, 22H00

Jovens coreógrafas sobem
ao palco do Forum Luísa Todi 

A Academia de Dança Contem-
porânea de Setúbal apresenta 
este sábado, às 21h30, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, três bai-
lados que resultam do encontro 
de três jovens criadoras com 
a Pequena Companhia/Little 
Company. “Move Shifting… Swit-
ch Over Mood”, de Joana Berga-
no, “Só Enquanto Respirar”, de 
Rafaela Gomes, e “Picking But-
terflies”, de Margarida Macieira, 
são as coreografias que o elenco 

da Academia de Dança Contem-
porânea apresenta na capital do 
distrito.

O espetáculo é exibido no 
âmbito do programa Jovens 
Coreógrafos, da Academia de 
Dança Contemporânea, numa 
coprodução com o Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi, em que o tra-
balho de coreógrafos em início 
de carreira é divulgado junto do 
grande público. 

A estreia absoluta do espetá-

culo destes jovens coreógrafos 
teve lugar ontem, sexta-feira, à 
mesma hora e no mesmo local.
As entradas têm um custo de 6 
euros para a plateia e de 5 para 
o balcão. 

Entretanto, a Academia de 
Dança Contemporânea de Setú-
bal continua a lutar por instala-
ções próprias no centro da cida-
de, uma vez que está a trabalhar 
há vários anos na zona das Man-
teigadas.     AL

Apesar de continuar a apostar em bailados de qualidade, a Academia ambiciona sede própria no centro da cidade de Setúbal

“Quero dar continuidade à música”
O maestro dos corais Luísa Todi e Atlântico, 49 anos, signo 
Leão, natural de Setúbal, não quer largar a música de vista. 

RAIO-X_FERNANDO MALÃO

Qual o seu maior sonho profissional? 
Dar continuidade a este sonho real, de 
nome Música.

E pessoal? 
Viajar pela Asia. 

Cidade preferida?  
Setúbal

Local que gostaria de conhecer? 
Nova Deli, na India.

Um desejo para 2020? 
Mais compaixão e solidariedade.

Quem convidaria para um jantar a dois? 
Alguém com uma conversa interessante.

A mulher mais sexy do Mundo? 
Nunca valorizo a capa do ‘disco’, mas sim 
o seu conteúdo.

Complete: A minha vida é… 
Bela.

O que não suporta no sexo oposto? 
Nada a apontar.

Comida e bebida preferida? 
Peixe grelhado e um bom vinho alentejano.

Qual o seu maior vício? 
O trabalho.

Último livro que leu? 
“Equador”, de Sousa Tavares.

Melhor peça de teatro? 
“O Dia do Juízo”.

Melhor música de sempre? 
Não há uma, mas muitas de vários estilos

Qual a sua maior virtude? 
Reconhecer os meus defeitos. 

E defeito? 
Gostar dos meus defeitos.  

Animal de estimação. Tem?  
Sim, a tartaruga Dórémix.

O que levaria para uma ilha deserta? 
Eu nunca iria para uma ilha deserta.

Dia ou noite? 
A passagem de um para o outro.

O que mais teme na vida? 
Ter medo do medo.

Ofereceria um presente envenenado?  
Não, a ninguém. 

O maior desgosto da sua vida? 
Ver partir amigos e familiares.

PUBLICIDADE
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ENTRE o bom senso e as preocupações 
legítimas relativas ao surto epidémico 
do “coronavírus”, há que salvaguardar 
o alarmismo e evitar a histeria, sob pena 
de andarmos à frente dos acontecimen-
tos e provocar uma entropia inusitada, 
pelo ruído e até por notícias erradas.

Não sei se após a escrita deste texto 
já terão sido declarados casos suspeitos 
no distrito de Setúbal - não tenho essa 
capacidade de adivinhação, embora 
estejamos todos alertados para o facto 
de isso poder vir a acontecer - , mas as 
primeiras notícias sobre o assunto, vei-
culadas por alguma comunicação social 
não cumpriram as melhores regras do 
jornalismo.

Quando se trata de assuntos tão sen-
síveis, a comunicação social tem obri-
gação de apenas informar factos devi-
damente confirmados, sendo que, nos 
casos a que me refiro, foi até dado nota 
que nenhuma das situações havia sido 
“confirmada oficialmente”.

Logo, os três casos mencionados te-
rão sido de três pacientes (entre deze-
nas de outros) que se apresentaram nas 
urgências (mau princípio, a evitar se as 
suspeitas dos próprios corresponderem 
à sintomatologia indicada pelas autori-
dades de saúde) com sintomas gripais.

No dia em que as notícias foram di-
vulgadas, o Semmais contactou as auto-
ridades que não confirmaram nenhum 
caso na região, incluindo o Centro de 
Saúde de Sesimbra e o Centro Hospi-
talar de Setúbal - locais onde preten-
samente teriam ocorrido os alegados 
casos. Por isso, não havia notícia a dar. 
Ponto!

Sabemos, ontem e hoje, que a von-
tade de “fazer sangue” e bordejar o sen-
sacionalismo é um limite muito ténue 
da atividade jornalística, mas nestes as-
suntos, como é este, de saúde pública, 
todo o cuidado é pouco.

E cabe à comunicação séria respei-
tar os níveis éticos e deontológicos a 
que está obrigada. Nestes casos, nem o 
Correio da Manhã, fez pior... 

EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Comunicação 
social e o 
Coronavírus

DIZ o ditado português que 
«água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura», nes-
te caso a água são as autar-
quias e a pedra o Governo. 
Foram precisos meses de 
discussão até que o Governo 
percebesse que somos parte 
imprescindível neste debate.

A localização prevista 
pelo Governo para o novo 
terminal aeroportuário no 
Montijo acarreta enormes 
impactos negativos, não só 
no ambiente, mas também na 
vida e saúde das populações 
dos concelhos envolvidos, 
estimando-se que mais de 90 
000 pessoas serão afetadas 
de forma direta. Desde a alte-
ração decidida pelo Governo 
do PSD/CDS de esquecer to-
dos os estudos que decidiam 
que o novo aeroporto de Lis-
boa devia ser  construído no 
Campo de Tiro de Alcochete, 
e sem outros estudos, opta-
ram pela península do Mon-
tijo, que o Município do Sei-
xal levantou sérias reservas. 
No entanto, até esta semana, 
nunca tínhamos sido ouvidos 
pelo Governo.  

 Reafirmamos que este 
terminal no Montijo é uma 
opção sem futuro. É uma op-
ção que prejudica as popu-
lações dos concelhos envol-
ventes e que estão nos cones 

de aproximação à pista, além 
obviamente dos impactos 
negativos no meio ambiente 
em que se insere, nomeada-
mente no estuário do Tejo. 
A opção Montijo serve so-
mente um único interesse: o 
interesse da multinacional 
VINCI, «dona» da ANA Aero-
portos de Portugal.  

Há efeitos negativos que 
não podem ser mitigados. É 
impossível garantir que as 
90 000 pessoas que serão 
afetadas tenham condições 
para uma vida digna com 
um avião a sobrevoar as suas 
casas de 5 em 5 minutos, os 
seus locais de trabalho, esco-
las, hospitais, centros de saú-
de ou os locais de lazer que 
frequentam.  

A boa noticia é que, final-
mente, esta semana os autar-
cas dos seis concelhos mais 
afetados pela opção Montijo 
foram chamados à residência 
oficial do senhor primeiro-
-ministro para dialogar sobre 
este processo. Nesta reunião, 
não foi dado um único argu-
mento suficientemente forte 
que alterasse o parecer des-
favorável que já foi dado pela 
Câmara Municipal do Seixal.

É, aliás, preciso referir 
que esta posição desfavorá-
vel ao Montijo não é só da 
autarquia do Seixal, nem só 

da Moita, de Palmela, de Se-
simbra, de Setúbal ou de Be-
navente. É também a posição 
desde sempre da Ordem dos 
Engenheiros, da Ordem dos 
Biólogos, de várias associa-
ções ambientais, até estran-
geiras, e de mais um conjunto 
de profissionais do setor da 
aviação.

Tal como reiterei no final 
da reunião com o senhor pri-
meiro-ministro, é positivo o 
diálogo.  No entanto, nesta 
mesma reunião, percebi que 
o que leva à insistência do 
Governo pela construção da 
opção Montijo são questões 
contratuais com a ANA Ae-
roportos de Portugal. Se o 
contrato que existe não serve 
os interesses das populações, 
nem o interesse nacional, a 
solução é ser revisto e alte-
rado.

O único comprometimen-
to que a Câmara Municipal 
do Seixal tem é com a defesa 
dos interesses da população. 
Todos os estudos existentes 
apontam que a melhor opção 
é a construção do aeroporto 
em Alcochete, é essa a solu-
ção que defendemos.

Se há dez anos, quando o 
Governo de então consagrou 
o Campo de Tiro de Alcoche-
te para localizar o novo aero-
porto de Lisboa, se se tivesse 

começado a construir, hoje, 
já teríamos uma primeira 
fase concluída e operacio-
nal, com muito menos custos 
para todos.

Apregoa o PS que com a 
opção Montijo os impactos 
económicos para a região 
seriam imensos e não po-
dem ser desperdiçados, mas 
a verdade é que a instalação 
deste terminal em Alcochete, 
20 quilómetros ao lado, não 
só mantinha como amplia-
va esses impactos económi-
cos positivos, seja ao nível 
da criação de emprego, seja 
no que respeita à atração de 
investimento ou à ligação ao 
tecido económico local, uma 
vez que o que é apontado 
para o Montijo não é mais 
do que um terminal de pas-
sageiros, direcionado para  
companhias low cost e em 
Alcochete seria possível ex-
pandir para substituir o atual 
aeroporto General Humberto 
Delgado (Portela).  

O país precisa de mais e 
melhor. Precisa de opções 
que não sejam desastrosas 
e sem futuro. As populações 
destes concelhos merecem 
ter qualidade de vida e saúde. 
É por isso que continuare-
mos a lutar, pelo desenvolvi-
mento sustentável da nossa 
região e do país.  
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O que houve de novo no já 
velho ano turístico de 2019?

Liberdade de Escolha 
na Habitação para promover 
a Igualdade e Integração Urbana

“- Sentinela alerta. - Alerta 
está. - Passa palavra.”

ERA com esta ladainha que os 
militares asseguravam, durante 
a noite, a vigilância nos quartéis, 
mas, com o passar dos tempos 
é natural que os rituais sofram 
alterações e com as novas tec-
nologias tudo esteja diferente e, 
eventualmente, mais susceptí-
vel a violações.

É reconhecido que no nosso 
dia-a-dia o alerta deve ser uma 
constante mesmo que aparen-
temente não haja razões para 
isso. A experiência ensina-nos 
que estar atento não faz mal a 
ninguém e quantas vezes já nos 
aconteceu isto ou aquilo por 
que estávamos distraídos…

Tanto se tem falado nos pe-
rigos nas estradas e os desastres 
são contínuos e raro é o dia em 
que não se registam mortes e fe-
ridos graves como consequên-
cia de acidentes.

Não faltam argumentos para 
desenvolver este tema e o cida-
dão não encontrará justificação 
para dizer que não foi alerta-
do para a epidemia da moda, 
conhecida como coronavírus 
e que a senhora diretora geral  
já previu que pode muito bem 
afectar (não infectar) – ou será 
ao contrário? – um milhão de 
portugueses.

Ao longo do dia são muitas 
as horas que as TV e as rádios 
dedicam ao assunto mas poucos 
ensinamentos nos são divulga-
dos, constando as comunica-
ções com a informação do redu-
zido número de casos positivos 
ao mesmo tempo que nos tran-
quilizam com a “elevada” quan-
tidade de camas disponíveis nas 
unidades hospitalares.

Recordamos os tempos da 
“gripe asiática” – já lá vão mais 
de seis décadas – e o certo é que 
alguns médicos amigos concor-
dam quando digo que “uns copi-
nhos de bagaço e deixar passar 
o tempo resolvem o problema”, 
mas os entendidos dizem que 
ainda não há solução.

Como ainda não chegámos à 
dezena de infectados do milhão 
previsto pela governanta, não 
digo para beberem uns copitos, 
mas fiquem de alerta!

FIO DE PRUMO

JORGE SANTOS
JORNALISTA

Alerta

2020 começou. Mais um ano. 
Um ano que, mais uma vez, 
queremos mesmo novo. Apesar 
do começo, por via do corona-
vírus, não ser o mais animador 
possível. Vamos ver e (nada 
como um velho cliché) as pre-
visões fazem-se no fim.

Estamos assim perante mais 
um ano de turismo. E o que é 
que nos dizem então os indica-
dores desse ano?

Em primeiro lugar um 
bom ano turístico. Para além 
de qualquer dúvida. Apesar, e 
porque a memória não deve 
ser curta, de termos iniciado o 
ano (2019) com mais dúvidas 
do que certezas. 2019 acabou, 
afinal, por ser um bom ano tu-
rístico.

Desde logo para Portugal 
que registou 69.8 milhões de 
dormidas (58,8 em 2016) e 27 
milhões de turistas. Valor (mais 
uma vez) nunca antes atingido.

Depois, um excelente ano 
turístico para a Região de Lis-
boa (coincidente com os 18 mu-
nicípios da Área Metropolitana 
de Lisboa). Região que registou 

HÁ uns anos durante um semi-
nário sobre Habitação Social, à 
“técnica” que nos presenteava 
com o tema, perguntámos “por 
que raio teria o Estado o direito 
a determinar como e onde vi-
viam os pobres?”. 
Reconhecendo a pertinência 
da questão ela, confessou não 
ter resposta.  Continuo ainda a 
pensar estar esta pergunta no 
centro problema.

A história da Cidade mos-
tra-nos que a democratização 
social e económica trouxe uma 
segregação espacial maior. Ou 
seja, quanto menos esparti-
lhada é a estrutura social mais 
fragmentada é a estrutura es-
pacial. Num certo sentido o es-
paço separou o que a sociedade 
democrática tentou juntar. 

O transporte motorizado e 
o elevador ajudaram a horizon-
talizar a diferença e a verticali-
zar as semelhanças.

O Estado Social pretendeu, 
e bem, garantir uma habitação 
condigna a todos os seus cida-

18,4 milhões de dormidas e 8,1 
milhões de turistas. A Região de 
Lisboa foi a primeira região do 
país em número de turistas, em 
número de turistas estrangei-
ros, em proveitos globais e em 
taxa de ocupação quarto. A Re-
gião de Lisboa “vale” hoje 26% 
do turismo em Portugal.

Sendo assim, um ano de-
pois, o que é que mudou?

Mudou o peso da Região 
no país. Bastante maior por si-
nal. E mudou o perfil. A região 
é hoje bastante mais interna-
cional com os turistas estran-
geiros a baterem sucessivos 
máximos históricos. Acrescem 
novas rotas aéreas e um cada 
vez maior interesse por parte 
dos media internacionais, o que 
ajuda também a explicar o ano 
turístico. Analisando apenas as 
TV´s, jornais e bloggers interna-
cionais que visitaram a Região, 
em 2019, 14 meios de comuni-
cação visitaram Setúbal, 12 Se-
simbra, 12 Palmela, 7 Almada e 
7 Alcochete. O interesse é mais 
do que evidente. O conjunto 
de opiniões escritas e filmadas 

dãos, tornando-se um dos nos-
sos direitos constitucionais. 
Mas em Portugal entendeu de-
ver ser ele a decidir como e o 
onde devem os pobres morar. 
De resto, um pouco na senda 
do que se passou na Europa, 
a crença no Estado Social e na 
Técnica permitiu pensar que 
o Urbanismo e a Arquitetura 
conseguiam resolver estes pro-
blemas bastando para isso as-
segurar: a sabedoria na ponta 
do (seu) lápis e o financiamen-
to das soluções através de fun-
dos públicos. Esta crença ruiu, 
há décadas, noutros lugares, 
mas por cá a coisa prolongou-
-se como de costume: por atra-
so, ideologia e alguma inércia 
técnica e mesmo cultural.

O PER (Programa Especial 
de Realojamento), o último 
dos programas estruturados 
realizado pelo Estado com as 
Autarquias (de)monstrou a 
transição. Louvável nos seus 
propósitos - acabar com as 
barracas e a habitação precá-

constituem uma visão de claro 
interesse pela Região.

Porquê então esta insistên-
cia nos números? Porque “só o 
que se pode medir pode melho-
rar”. O que não se pode medir 
(falando de atividade económi-
ca, claro) é apenas avaliado em 
termos da opinião individual de 
cada um. Uns gostam, outros 
não.

Por isso, e em particular 
num país como o nosso, me-
dir e avaliar é decisivo. E, in-
felizmente, mesmo chegados 
a 2020, tão pouco é realmente 
avaliado.

Porém no turismo para além 
dos números existe um “mun-
do” de realidades. Realidades 
que, de tantas vezes repetidas, 
arriscam deixar de significar o 
que quer que seja.

Uma das mais relevantes é 
a adequação dos sítios, dos lo-
cais e das cidades para receber 
quem nos visita. O contrário de 
simplesmente estar à espera de 
quem chegue. Numa ideia, o 
propósito de ativamente “con-
vidar” quem chega a “visitar 

ria - ainda deu cobertura a al-
guma construção de Habitação 
Social massiva, apesar de já ter 
permitido inovações (poucas) 
mais disseminadas no territó-
rio e menos monolíticas. 

É verdade que a inexistência 
de mercado de arrendamento e 
os preços proibitivos crescente 
da habitação nos centros urba-
nos, tornou quase impossível, 
às famílias de menores recur-
sos e, cada vez mais, as classes 
médias, de conseguirem adqui-
rir, ou arrendar casa dentro da 
cidade. 

Por isso, umas foram para 
os subúrbios, outras para bar-
racas ou ocuparam edifícios 
abandonados. Para as primei-
ras, o Estado, deu estradas, 
para os outros, Bairros Sociais. 
Sendo que agora dá... quase 
nada. 

Na história recente estas 
políticas públicas ao tentarem 
resolver um problema, garantir 
o acesso à habitação condigna 
para todos, criou outros dois: 

mais”, a “ficar mais tempo”, a 
“descobrir o tanto que há a des-
cobrir” a “encontrar-se e a per-
der-se em tudo o que somos”. 
Este é (quem sabe?) o verda-
deiro desafio do turismo: tornar 
cada território, cada espaço, um 
local com uma atmosfera única.

Por último este é um ano 
que começa com novos desa-
fios. Na realidade mais ameaças 
do que desafios. O coronavírus 
fez “nascer” um enorme ponto 
de interrogação relativamente 
ao turismo de 2020. Evidente-
mente que as interrogações são 
tanto maiores quanto maior for 
o alarmismo. Mas não esqueça-
mos duas coisas simples.

A primeira a resiliência dos 
nossos empresários e dos nos-
sos trabalhadores do setor do 
turismo que já viveram, e supe-
raram, crises bastante graves. 

A segunda a nossa geografia 
(estar no ponto mais ociden-
tal da Europa frequentemente 
é uma vantagem) e a perceção 
internacional bastante positi-
va sobre a segurança no nosso 
país.

a dependência, nos estratos 
sociais insolventes e o ghetto, 
ao determinar como e onde de-
vem viver as famílias pobres. 

Muitas vezes, mesmo con-
tra a sua vontade. Para além da 
falta de igualdade a habitação 
promovida pelo Estado con-
diciona a liberdade de escolha 
das famílias com menores re-
cursos.

A concentração da pobreza, 
está estudado, traz, aos seus 
habitantes mais insucesso es-
colar, menos saúde, maior cri-
minalidade e conflitualidade 
social e menos integração.

Arranjar uma solução que 
permita ao Estado e Autarquias 
regular os preços da oferta, 
pela disponibilização de terre-
nos e edifícios que aumentem 
os fogos a preços controlados 
e a subsidiação das rendas, pa-
gando o remanescente a quem 
não pode mais permite aumen-
tar a Liberdade de Escolha na 
Habitação para promover a 
Igualdade e Integração Urbana.




