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‘Revolução’ coloca
centenas de novos

autocarros nas estradas
É uma autêntica revolução que vai passar pela aquisição de novas viaturas,  

mais carga horária e novos percursos. AML e autarquias investem  

1,2 milhões de euros. Tem que estar tudo operacional até final do ano.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Nuno Mascarenhas quer Sines  
como peão em terra e no mar

O autarca diz que o concelho vai ser o ‘coração’ do 
hidrogénio verde e ganhar ainda mais escala nacional 
e internacional. Afirma a “forte ligação” a Setúbal, mas 
admite ser peão do desenvolvimento do Alentejo, do 
hinterland com Espanha e das rotas marítimas mundiais.
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POLUIÇÃO LEVA À BARRA 
DO TRIBUNAL SIDERURGIA 
NACIONAL
O Tribunal de Almada começou 
ontem a julgar a ação popular cível 
contra a Siderurgia Nacional, no 
Seixal, devido à alegada poluição 
causada pela sua atividade 
industrial. A ação foi interposta 
pela Associação da Terra da Morte 
Lenta, num processo judicial 
iniciado em fevereiro de 2019. O 
presidente do Benfica, Luís Filipe 
Vieira, é uma das testemunhas, uma 
vez que, alegadamente, o centro 
de formação do clube, localizado 
perto da zona, também poderá ser 
afetado pela poluição.

PORTO DE SETÚBAL RECEBE 
AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS 
Já se encontram em Setúbal 
os primeiros veículos elétricos 
Volkswagen ID3, cujo modelo vai 
ser apresentado num encontro 
nacional que decorrerá em Lisboa, 
entre 19 e 20 de setembro. O 
porto de Setúbal consagra assim 

a sua dimensão na transfega de 
automóveis, onde detém, neste 
segmento de carga, mais de 90% da 
quota de mercado.

RUI GARCIA DIZ QUE SE MANTÉM 
CONTRA AEROPORTO NO MONTIJO
O presidente da câmara da Moita, 
Rui Garcia, desmentiu esta semana 

que esteja disponível para aceitar o 
aeroporto no Montijo, caso fosse 
alterado o sentido da pista, conforme 
terá noticiado um jornal regional. 
O autarca garante que a câmara da 
Moita não alterou a sua posição, e 
que continua a manter o seu apoio 
à construção da infraestrutura no 
Campo de Tiro de Alcochete.

MAIS FUNDOS COMUNITÁRIOS 
PARA ALCÁCER DO SAL
630 mil euros é quanto o município 
de Alcácer do Sal captou de 
fundos comunitários do Portugal 
2020 com vista à execução de 
importantes obras no concelho. Em 
causa, diz uma nota da autarquia, 
está a segunda fase do Plano de 
Mobilidade do Torrão, as obras do 
interface de transportes, o espaços 
comunitário de Arêz e Vale do 
Guizo. “

“Uma candidatura 
de todos, autarcas, 
independentemente 
das suas opções 
partidárias, 
independentes e de 
todos os alentejanos

CEIA DA SILVA
PRESIDENTE DA ENTIDADE 

REGIONAL DE TURISMO DO 

ALENTEJO

A propósito da sua candidatura  
à presidência da CCDRA

6.000
É a extensão em metros 
quadrados cobertos que 
suporta a expansão da unidade 
fabril do Grupo Roullier, em 
Setúbal. Trata-se de um forte 
investimento associado à 
zona logística da empresa, 
localizada no parque da 
BlueBiz Global Portugal, 
na Mitrena, que se dedica à 
produção de adubos e ração 
animal.

A igreja do Castelo de Palmela esconde a existência de uma importante 
necrópole, descoberta nas escavações arqueológicas que tiveram início 
em julho. Segundo os especialistas alguns dos achados remontam ao 
século XV e correspondem a elementos da população que residia na antiga 
vila.

Necrópole na igreja do Castelo de Palmela

DISTRITO REGISTA MENOS 57% DE OCORRÊNCIAS 

Ano atípico  
até em matéria  
de incêndios
São menos fogos, menos área ardida e uma 
quebra nas ocorrências superior a 50%, face à 
média registada na última década. É este o retrato 
dos incêndios rurais no distrito de Setúbal, até ao 
último dia de agosto.

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

SEGUNDO OS DADOS disponíveis e avan-
çados ao Semmais pelo Comando Distri-
tal de Operações de Socorro de Setúbal, 
entre o primeiro dia do ano e o final de 
agosto, registaram-se 255 incêndios ru-
rais, dos quais resultaram 114 hectares de 
área ardida.

Números que revelam uma quebra de 
57% no que toca às ocorrências que mo-
bilizaram as corporações do distrito, face 
à média nos últimos dez anos. E uma re-
dução significativa no que respeita a área 
ardida, que, até à passada segunda-feira, 
foi menos 85% que a registada como mé-
dia desde 2010.

Para Elísio Oliveira, comandante Dis-
trital da Proteção Civil de Setúbal, as ra-
zões são claras. “Os números revelam 
o enorme trabalho realizado por todos. 
Coordenação, corporações de bombeiros, 
meios e autarquias, sem nunca esquecer, 
o papel determinante desempenhado pe-
los cidadãos, principal fonte de alerta”, 

para a rápida mobilização e disponibiliza-
ção dos meios de combate.

Contudo, os dados acabam por refle-
tir o muito que ainda pode ser evitado 
em matéria de incêndios e da sua origem. 
Segundo a mesma fonte, mais de 50% dos 
fogos registados nesta época têm origem 
na realização de queimadas de sobrantes 
florestais ou agrícolas (27%) e no uso do 
fogo (27%), ou seja, a utilização inadequa-
da de lume.

Julho foi o mês mais “intenso” em 
matéria de incêndios, “com um acrés-
cimo de 37%”, apesar de junho “ter sido 
aquele em que se registou uma maior 
subida nas ocorrências, nomeadamente 
67%, face a igual período médio da última 
década, sublinha Elísio Oliveira. Mesmo 
assim, explica o mesmo responsável ao 
Semmais é “de salientar que, da maioria 
dos incêndios rurais registados no distri-
to, cerca de 90% consumiram áreas não 
superiores a um hectare. Apenas uma 

ocorrência atingiu uma área superior a 
20 hectares”.

CORPORAÇÕES APTAS A COMBATER AS 
CHAMAS E O CONTÁGIO POR COVID-19 

O Centro Distrital da Proteção Civil 
de Setúbal, garante o comandante, dispõe 
de “todas as condições e meios técnicos 
e humanos” para dar resposta a qualquer 
emergência e, mesmo em tempos de pan-
demia, “não se verificou um único caso em 
que a auxílio tenha sido afetado”. “Em mo-
mento algum, existiram solicitações em 
que a resposta das corporações tenha sido 
comprometida pelo facto de estarmos a 
atravessar a atual situação que deixa o 
país de estado de contingência”, disse.

Facto que mereceu nota de relevo nas 
palavras do comandante Elísio Oliveira, 
que avança ainda a “inexistência de um 
único caso positivo de Covid-19 entre os 
bombeiros do distrito de Setúbal”, algo 
que, continua, revela “a nobreza do espi-

rito de missão em tentar cumprir todos os 
planos e recomendações avançadas pelas 
autoridades de saúde, no sentido de não 
faltar a quem precisa, quando precisa. É 
este o sentimento dominante”, entre os 
soldados da paz. 

Nesta altura e ainda com todos os planos 
de contingência ativos por todo o distrito, 
“e assim se irão manter enquanto necessá-
rios”, afirma Elísio, “os resultados (quanto 
a incêndios) não nos permitem descansar. 
Antes pelo contrário. Temos de continuar 
alerta e vigilantes para que o atual quadro 
não seja profundamente alterado”.

Os dados avançados ao Semmais re-
velam, em matéria de incêndios rurais, 
um ano até agora atípico, em comparação 
com o cenário registado na última década. 
Continuar o trabalho até agora realizado, 
sem permitir falhas no plano definido 
para o combate aos incêndios, é o foco 
das centenas de operacionais envolvidos 
na tarefa. 

Nos primeiros oito meses do ano, os incêndios 
rurais afetaran 114 hectares
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PCP não rejeita Teresa Almeida  
nas eleições para a CCDR-LVT
A setubalense Teresa Almeida deverá passar no escrutínio autárquico  
que vai eleger a presidência neste novo ciclo das CCDR. As negociações 
estão a decorrer entre as cúpulas do PS e do PCP.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

A CANDIDATURA de Teresa Almeida à 
presidência da CCDR_LVT, com eleições 
agendadas para outubro deste ano, não 
está tremida, mas não está totalmente fe-
chada, uma vez que PS e PCP continuam a 
negociar os termos da futura gestão desta 
entidade por onde vão passar dos milhões 
dos fundos comunitários.

A socialista Teresa Almeida, que ocu-
pa o lugar atualmente pela segunda vez, 
parece ser um nome consensual, e goza 
da primazia do mapa autárquico coberto 
pela CCDR-LVT estar dominado pela cor 
rosa. O problema está na escolha do vi-
ce-presidente, já que o terceiro elemento, 
de acordo com o novo diploma é de no-
meação política, isto é, escolha direta do 
Governo e não vai a votos.

Para já, não é crível que as negocia-
ções entre os dois partidos belisque a 
candidatura dos socialistas e o nome de 

Teresa Almeida, mas, segundo disse ao 
Semmais uma fonte ligada ao PCP, “estão 
a decorrer negociações ao mais nível en-
tre os dois partidos e não está excluída a 
hipótese de as câmaras da CDU apresen-
tarem um candidato”.

Segundo a nova lei, que introduz a 
eleição do presidente e vice-presidente 
sob proposta dos partidos políticos com 
base nas lideranças das câmaras, assem-
bleias municipais e presidentes das juntas 
de freguesia, há ainda a possibilidade de 
candidaturas independentes, desde que 
estas consigam 15% dos autarcas que per-
fazem os cadernos eleitorais. 

COLÉGIO ELEITORAL É COMPOSTO 
POR MAIS DE MIL AUTARCAS

No caso da CCDR-LVT estará em cau-
sa um colégio eleitoral que ultrapassa os 
mil votantes, entre presidentes de câma-
ra, vereadores, membros das assembleias 
municipais e presidentes de juntas de fre-

guesia, oriundos de 52 municípios enqua-
drados nas regiões da AML, Lezíria, Médio 
Tejo e Oeste. A nuance é que o vice-pre-
sidente do órgão será apenas eleito pelos 
presidentes dos 52 municípios. 

“O PCP sempre foi contra este pro-
cesso, exatamente porque não é total-
mente democrático e, sobretudo, porque 
não representa nenhum avanço nem de 
descentralização, e muito menos de re-
gionalização”, refere a fonte do PCP. Mas, 
acrescenta: “Agora que este processo está 
em cima da mesa, teremos sempre uma 
palavra a dizer”.

O que poderá estar em causa é a can-
didatura do vice-presidente, lugar que o 
PCP quer garantir ao abrigo dos últimos 
acordos entre os dois partidos. “É quase 
certo que será esse o caminho, a fazer fé 
nos acordos conseguidos, por exemplo, 
no quatro da comissão executiva da AML, 
com a presidência a ficar do lado do PS e 
o primeiro secretário a ser ocupado por 

indicação do PCP, como são os casos de 
Demétrio Alves e Carlos Humberto, no 
exercício do cargo atualmente”, explica 
ao Semmais um dirigente socialista.

Todavia, a negociação está a ser tra-
vada no conjunto das cinco grandes re-
giões do país e, em algumas destas o PSD 
tem a sua força negocial, sendo que, se-
gundo as últimas notícias, deverá ficar 
com a liderança das CCDR-Norte e Cen-
tro, apoiando o PS nas eleições na CCDR 
Lisboa e Vale do Tejo e nas do Alentejo e 
Algarve. 

INVESTIMENTO DE 1,2 MILHÕES DE EUROS NA AML PARA RESOLVER TRANSPORTES PÚBLICOS 

Revolução obriga à compra  
de centenas de novos autocarros
A AML vai aumentar a oferta pública rodoviária 
em 40%. São 1,2 milhões de euros a pagar aos 
operadores, que ficam obrigados a adquirir 
centenas de novos veículos. Os TSD devem 
ficar com toda a península, com exceção do 
Barreiro.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

A PARTIR DO FINAL DO ANO a área me-
tropolitana de Lisboa, e dentro do mes-
mo território a península de Setúbal, vai 
passar a ter uma rede de transporte rodo-
viário que fará 88,46 milhões de quilóme-
tros por ano. Um aumento considerado 
como “uma grande revolução”, disse ao 
Semmais Carlos Humberto, Primeiro Se-
cretário da AML.

Este crescimento dos valores veícu-
lo/quilómetros/ano, mais cerca de 40% 
da mobilidade atual, corresponderá a 
uma oferta que vai passar por novas car-
reiras, mais carga horária, incluindo os 
fim-de-semana, noites, horas de ponta 
e feriados. Está em causa também nova 
frota e renovação da atual, sendo que os 
autocarros não vão poder exceder um de-
terminado número de anos de operação. 

“Vão ser adquiridas centenas de viaturas 
novas, sendo que uma das nossas exigên-
cias é que os atuais autocarros não po-
dem ter uma idade média acima dos oito 
anos de funcionamento”, disse o mesmo 
responsável.

Para dar corpo a este mega projeto, 
com um forte impacto na região urbana 
da península, foram abertas esta quarta-
-feira sete propostas do concurso pro-
movido pela AML em fevereiro deste ano, 
junto dos operadores para aquisição do 
serviço público de transporte rodoviário 
de passageiros. O caderno de encargos 
inclui quatro lotes, dois a norte do Tejo e 
dois na península de Setúbal, o primeiro 
na zona de cobertura de Almada, Seixal e 
Sesimbra, e uma outra abrangendo o res-
to do território, com exceção do Barreiro, 
onde opera os TCB - Transportes Coleti-
vos do Barreiro, com gestão direta do mu-
nicípio local.

TST DEVE SER O VENCEDOR DOS LOTES 
CORRESPONDES À MARGEM SUL

O Semmais sabe que na margem sul 
a entrega destes serviços recairá sobre a 
empresa Transportes Sul do Tejo (TST), 
que já cobre todo o território da penín-
sula. “Vamos ter um grande aumento da 
oferta e a resolução dos problemas na 
região metropolitana, com efeitos diretos 
no quotidiano das populações”, diz Carlos 
Humberto. Há concelhos que vão melho-
rar a sua oferta de forma drástica, como é 
o exemplo de Palmela, cujos transportes 
públicos rodoviários terão um aumento 
de 40 por cento.

O projeto vai implicar um investi-
mento público de 1.200 milhões de euros, 

a dividir entre o Estado e os municípios 
envolvidos, estes últimos com valor apro-
ximado aos 45 milhões. A AML fica com a 
receita e paga aos operadores ao quiló-
metro. 

Para dar sequência ao processo, o júri 
vai agora apreciar a conformidade das 
candidaturas e apurar o vencedor de cada 
um dos quatro lotes a concurso. Os ope-
radores têm até ao final do ano para im-
plementar todas as medidas. 

A nova rede de de transporte rodoviário  
fará 84,46 milhões de km por ano
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Fugas ao 
confinamento  
são raras no distrito
O controlo dos infetados é feito pelos técnicos da 
Direção Geral de Saúde e só em caso de suspeita
é que a polícia é chamada a intervir.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS SURTOS DE COVID-19 no distrito de 
Setúbal não são mais preocupantes do 
que os detetados noutras zonas do país. 
A doença não prevalece mais nesta região 
do que noutras e os casos de desobediên-
cia, por incumprimento das regras de 
confinamento, são raros. A informação foi 
dada ao Semmais por Mário Durval que, 
até à passada segunda-feira, cumpriu a 
função de delegado de Saúde Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo.

“Todos os dias fazemos e entregamos 
à polícia a lista das pessoas com o vírus 
ativo. É às autoridades policiais que com-
pete fazer a vigilância dessas pessoas. 
Como o fazem, não sei. Mas são residuais 
os casos de desobediência de que tenho 
conhecimento. São poucos os casos de 
pessoas que, sabendo que têm a doença, 

resolveram sair e por outras em perigo. 
Houve uma ou outra condenação em tri-
bunal, mas nada de alarmante”, disse Má-
rio Durval.

Fonte policial contactada pelo Sem-
mais referiu, por sua vez, que se contam 
“pelos dedos das mãos” os casos de pes-
soas infetadas apanhadas em incumpri-
mento. “A polícia recebe as moradas das 
pessoas que têm de permanecer em casa. 
Por norma são os técnicos da Direção 
Geral de Saúde que fazem o controlo dos 
infetados. Telefonam-lhes. Só no caso de 
as chamadas não serem atendidas, de os 
telefones serem desligados ou até des-
truídos, é que a polícia vai à morada. Já 
têm acontecido algumas situações, mas 
não são frequentes. Há sítios, onde o ní-
vel económico dos residentes é mais bai-

xo, onde acabam por acontecer os crimes 
de desobediência, mas mesmo esses não 
arriscam muito, até porque os vizinhos 
aprestam-se a comunicar”, explicou.

Sobre a evolução da doença no distri-
to, Mário Durval (que acabou a comissão 
como delegado Regional e vai regressar 
ao trabalho no Arco Ribeirinho) diz que 
não existem motivos para alarme. “A ní-
vel de saúde tudo está controlado e penso 
que tem sido efetuado um bom trabalho, 
embora não seja reconhecido nem di-

vulgado como deveria ser o trabalho das 
pessoas que trabalham 24 sobre 24 horas. 
A situação no distrito de Setúbal não é 
mais grave do que no resto do país. Até 
porque os casos que surgem são, por nor-
ma, em lares. As pessoas estão todas jun-
tas. Problemático é quando surgem, por 
exemplo, 30 casos dispersos numa cida-
de. Aí, é bem mais difícil identificar todos 
os que estiveram em contacto. O resto 
que se possa dizer é folclore. Há muito 
folclore político”. 
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Maioria dos infectados na região cumprem 
as regras do confinamento

Mário Durval regressa 
ao Arco Ribeirinho
O ex-delegado Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo vai trabalhar como médico de 
saúde pública. “Regresso para trabalhar”,  
diz o clínico de 71 anos.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O REGRESSO DE MÁRIO DURVAL ao 
Agrupamento de Centros de Saúde do 
Arco Ribeirinho deve ficar consumado 
no início da próxima semana. O médico, 
que nos últimos três anos desempenhou 
as funções de delegado Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, vai agora exercer 
funções de clínico de saúde pública.

“Regresso ao fim de três anos, de-
pois de ter concluído a comissão, e com 
a consciência do dever cumprido. Agora, 
apesar de já ter 71 anos e de poder ir para 
casa, regresso para ajudar. Estamos numa 
situação difícil, a braços com uma pande-
mia, e é necessária gente para trabalhar”, 
explicou ao Semmais.

O Agrupamento de Centros de Saúde 
do Arco Ribeirinho, que abrange os con-
celhos de Alcochete, Barreiro, Moita e 
Montijo (as unidades são as dos centros 
de saúde de Alcochete, Barreiro, Quin-
ta da Lomba, Moita, Montijo e Baixa da 
Banheira), não é uma novidade para Má-
rio Durval, que ali exerceu funções entre 
1994 e 2017. Durante seis anos (entre 1994 

e 2000) acumulou serviços, exercendo 
em simultâneo o cargo de diretor do Cen-
tro de Saúde de Amora.

Os três anos (2017 a 2020) como De-
legado Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo ficaram assinalados, sobre-
tudo, pela ação desenvolvida no comba-
te à pandemia de Covid-19. Mário Durval 
lembrou, sobretudo, o esforço de todos 
os médicos e restante pessoal envolvidos 
nas ações de rua, lembrando que todos 
trabalharam muitas vezes 24 sobre 24 
horas, “sem o protagonismo dos que apa-
reciam regularmente na comunicação so-
cial, mas sempre disponíveis e em ações 
de sacrifício”. 
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que “as escolas do distrito, à semelhança 
do que acontece com todas as outras no 
resto do país, vão abrir sem que o Ministé-
rio da Educação tenha falado com o sindi-
cato para saber quais as sugestões em ter-
mos de segurança por causa da pandemia”.

“Vários diretores de diferentes escolas 
da zona de Setúbal já manifestaram, pe-
rante o sindicato, sérias preocupações. As 
orientações do ministério não são claras. 
Dizem ‘sempre que for possível’ e isso não 
tranquiliza ninguém. Se, por exemplo, se 
declarar um surto numa escola, ninguém 
sabe muito bem como agir”, referiu o sin-
dicalista que é, também, professor num 
agrupamento escolar do Barreiro.

O presidente do SPGL afirma ainda 
que face à pandemia, todas as escolas 
deveriam ter sido reforçadas com mais 
professores e pessoal auxiliar o que, no 
entanto, não aconteceu. “São necessárias 
mais pessoas, precisamente para ajudar 
a suprir os problemas que se avolumam 
nesta fase”, acrescentou.

SINDICATO ACUSA IMPOSSIBILIDADE 
DE CUMPRIR AS MEDIDAS DEFINIDAS 

José Feliciano Costa diz que atual-
mente não é possível saber se as escolas, 
tal como foi anunciado, recebem as ver-
bas necessárias para comprar os equipa-
mentos de proteção individuais. Afirma 
também que a constituição de grupos de 
alunos e a manutenção do distanciamen-
to não são possíveis, do modo preconiza-
do pela tutela, em muitos estabelecimen-
tos. “Existem medidas avulsas. Ficamos 
com a ideia de que se empurrou a solu-
ção dos casos para as escolas sem que, no 
entanto, estas tenham a real possibilidade 
de cumprir as diretivas da Direção Geral 
de Saúde”, explicou ainda o mesmo res-
ponsável.

A dimensão das carências e eventuais 
falhas temidas pelos professores, associa-
ções de pais e pessoal auxiliar não é, por 
enquanto, totalmente percetível. Cada 
escola e cada um dos mais de 80 agru-
pamentos escolares existentes no distrito 

possuem problemas diferentes, que re-
sultam do número de alunos e das dimen-
sões dos espaços. O SPGL pretende enviar 
um questionário para cada uma das insti-
tuições. Só depois de todas responderem, 
o que deverá acontecer até dia 15, é que 
serão conhecidos os problemas mais pre-
mentes.

“É bem possível que após o início do 
ano escolar se verifique um aumento dos 
contágios. O Governo sabe que estamos 
perante uma situação muito complicada 
e a prova disso é que declarou que, logo 
após a reabertura do ano letivo, será no-
vamente declarado o estado de emergên-
cia. Isso significa que se teme o agrava-
mento da situação”, concluiu o presidente 
do SPGL. 

SOCIEDADE

Escolas reabrem  
sem as condições 
desejadas
Docentes das mais de 400 escolas do distrito 
de Setúbal não sabem como proceder no 
caso de ser declarado um surto. Muitas não 
conseguem cumprir as determinações da 
Direção Geral de Saúde.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A REABERTURA, no dia 17 deste mês, das 
mais de 400 escolas que integram os vá-
rios agrupamentos no distrito de Setúbal 
está a ser olhada com desconfiança por 
alguns conselhos diretivos e por profes-
sores. O SPGL - Sindicato dos Professo-

res da Grande Lisboa (cuja área de ação 
abrange estes estabelecimentos) diz que 
se “antevê uma reabertura sem as condi-
ções de segurança desejadas”.

O Semmais falou com o presidente do 
SPGL, José Feliciano Costa, que garantiu 

Orientações estão 
a ser passadas 
desde 3 de julho
Face às acusações do SPGL sobre a 
alegada falta de atenção dada aos 
professores relativamente às medidas 
de proteção a adotar face ao perigo 
de contágio de Covid-19, o Semmais 
contactou o secretário de Estado da 
Educação, João Costa, que de um 
modo sucinto contou que “estão a ser 
dadas orientações às escolas desde o 
dia 3 de julho”. “O assunto em causa 
requer uma articulação entre vários 
setores do Estado, nomeadamente 
entre os ministérios da Educação e da 
Saúde. Essa articulação tem vindo a 
ser feita”, adiantou o mesmo respon-
sável, que acrescentou ainda que a 17 
de setembro todos os estabelecimen-
tos de ensino do país estarão aptos a 
funcionar no estrito cumprimento das 
regras de segurança.

Pontes ‘perderam’ 4,5 milhões  
de carros em três meses
Dados estatísticos da Lusoponte mostram que a pandemia, entre maio e 
julho deste ano, provocou uma redução de quase um quarto do tráfego, 
face a igual período do ano passado. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS EFEITOS DA PANDEMIA também po-
dem ser observados através da consulta 
dos dados estatísticos relativos à circula-
ção de automóveis nas principais pontes 
que unem Lisboa à margem Sul do Tejo. Em 
três meses deste ano, conforme referem os 
dados estatísticos da Lusoponte, as pon-
tes 25 de Abril e Vasco da Gama contaram 
a passagem de menos 4,512.100 veículos, 
face ao mesmo período do ano transato.

Os dados em apreciação dizem res-
peito aos meses de maio, junho e julho 
do ano em curso e de 2019 (este ano ain-
da não existem dados relativos a agosto). 
Provam, em primeiro lugar, que houve, em 
qualquer um dos meses de 2020, um de-

créscimo de tráfego em ambas as pontes. 
A Lusoponte contabilizou nos três meses 
deste ano mais quase 11 milhões de veícu-
los na 25 de Abril, enquanto que a Vasco 
da Gama registou um pouco mais de 4,7 
milhões. O total, nas duas passagens, foi 
de 15,707.435 milhões de carros.

Em 2019, de acordo com as estatísti-
cas oficiais, a 25 de Abril assistiu à passa-
gem de mais de 13,5 milhões de viaturas, 
enquanto a Vasco da Gama contou um 
pouco mais de 6,6 milhões. O total foi de 
20,219.535 veículos.

O mês de julho (assim como o de 
agosto, que não se encontra contabiliza-
do) é atípico, uma vez que já é um período 
de férias habitual, o que pode significar 
que o aumento de fluxo registado se ficou 
a dever a pessoas que viajaram sem ser 
por motivos laborais. Este ano, em julho, 
passaram pela 25 de abril, cerca de 4,3 mi-
lhões de carros e pela Vasco da Gama 1,9 
milhões. Comparativamente com o mês 
de junho deste mesmo ano, registou-se 
um acréscimo de cerca de 700 mil veícu-
los para a primeira ponte e quase 350 mil 
para a segunda. Em julho de 2019 a tra-
vessia mais antiga do Tejo havia contabi-
lizado mais de 4,7 milhões de passagens, 
enquanto a mais recente, somava mais de 
2,3 milhões. 
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PANDEMIA LIMITA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL E NÚMERO DE VISITANTES 

Palmela sem a festa, mas com vindimas 
O estado de contingência obriga à substituição do certame pelo “Vindimas 2020”. Pela primeira 
vez desde 1963 a vila de Palmela não cumpre a tradição que celebra a uva, o vinho e a região que 
dá origem a alguns dos melhores e mais afamados néctares produzidos pelos palmelenses.

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

O CERTAME, que anualmente leva 400 
mil pessoas à vila de Palmela, acabou 
substituído pelo projeto “Vindimas 2020”. 
Uma celebração mais modesta, mas que 
a Associação das Festas “quis adequar à 
nova realidade e a todas as contingências 
que estão em vigor por causa do atual ce-
nário de pandemia”, explica ao Semmais 
presidente André Cabica.

Será a primeira vez na história que a 
Festa das Vindimas não acontece. Mas, a 
alternativa encontrada levou a organiza-
ção a recriar algumas das tradicionais ini-
ciativas programadas em conformidade 
com as recomendações das autoridades 
de saúde, principalmente durante os fins 
de semana de setembro. 

Os obstáculos eram já conhecidos 
quanto à realização da 58ª edição, “cer-
tames e festivais estariam sempre con-
dicionados, até final de setembro”. Mas, 
a tradição em Palmela manda acontecer 
uma “festa que é de afetos, de pessoas, 
de celebração da amizade e tudo isso foi 
comprometido” daí o surgimento do “Vin-
dimas 2020”, para não deixar passar em 
claro a importância do sector vitivinícola 
na região.

Com a pandemia a dominar a vida, a 
organização tranquiliza quem quer estar 

presente no certame. A garantia é de André 
Cabica, “todas as atividades terão ocupa-
ção limitada, criámos eventos com máxi-
mos de audiência de público onde todas as 
entradas e saídas serão controladas”.

Palmela, que recebia cerca de 400 mil 
visitantes na Festa das Vindimas, não vai, 
com o “Vindimas 2020”, ultrapassar os 
2 mil, uma vez que todos os espetáculos 
acontecem em espaços de audiência con-
trolada e apenas com a aquisição de in-
gresso.

Apesar de tudo, prevaleceu a vonta-
de prestar homenagem ao setor e a todos 

aqueles que estão envolvidos nesta im-
portante área de atividade.

ABERTURA DO EVENTO ASSINALADA 
COM LANÇAMENTO DE UMA REVISTA

A abertura do “Vindimas 2020” acon-
teceu ontem no Cine Teatro São João. 
Durante uma sessão solene para o lança-
mento da revista com o mesmo nome do 
certame. Publicação que deixa registra-
da toda a história da Festa das Vindimas, 
com testemunhos de quem participa des-
de a primeira hora.

No programa destaca-se o tradicio-
nal Pisa Uva, que acontece já amanhã, 
domingo, no Largo do Município pelas 
11h00, e a Bênção do Primeiro Mosto, já 
hoje sábado, pelas 11h00, na Igreja Matriz 
de São Pedro, seguida da Missa de Acção 
de Graças, marcada para o meio dia.

A aposta na diversidade da oferta é 
forte neste primeiro fim de semana de se-
tembro. Com a organização a trazer até à 

vila os Funparra, que irão animar as ruas 
palmelenses a partir das 17h00. Para fe-
char o segundo dia, às 21h30, no Cine Tea-
tro São João, está agendado o Talk Show 
Vindimas 2020 que, com a participação 
de Jorge Serafim, os The Peakles e Toy, 
substitui este ano a Eleição e Coroação da 
Rainha das Vindimas.

Amanhã, domingo, concerto no Anfi-
teatro Parque Venâncio Ribeiro da Costa, 
a partir das 18h00, dos New Music Collec-
tive Destaca-se ainda o concerto ao estilo 
Drive In de Miguel Azevedo, no parque de 
estacionamento por detrás da Rua de São 
Pedro.

O encerramento acontece a 27, no Ci-
neteatro S. João, com o espetáculo “Novo 
Tango Velho”, pelos Terra.

Um mês cheio de atividades, com Pal-
mela em festa. Tudo para celebrar a uva, o 
vinho e a região que dá origem aos néctares 
tão procurados, qualificados e generosos 
produzidos pelas gentes palmelenses.  

Obras na Rua dos 
Pescadores, na Costa, 
custam 687 mil euros
A requalificação de via histórica da Costa da 
Caparica deve ficar concluída no primeiro 
trimestre de 2021.  

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A RUA DOS PESCADORES, na Costa da 
Caparica, vai ser remodelada. A propos-
ta de adjudicação para a realização das 
obras, que incluem a colocação de um 
novo pavimento, árvores e elementos de 
iluminação, já foi aprovada, prevendo-se 
que os trabalhos, mandados executar pela 
Câmara Municipal de Almada, estejam 
concluídos no primeiro trimestre do pró-
ximo ano, sendo o custo dos mesmos na 
ordem dos 687 mil euros.

O presidente da Junta de Freguesia da 
Costa da Caparica, José Ricardo, disse ao 
Semmais que esta obra é prioritária para 
a localidade, sendo que a rua em causa é 
uma espécie de cartão de visita, uma vez 

que é ali que estão instalados inúmeros 
serviços e estabelecimentos comerciais.

O chão da rua passará a ser composto 
por lajes de cimento brancas e pretas, criar-
-se-ão zonas de sombra através da planta-
ção de árvores e, ao mesmo tempo, deverá 
ser construído um pórtico onde será co-
locada uma antiga coroa real. Essa coroa 
existe na Costa da Caparica para assinalar a 
visita de D. João VI. Estava colocada numa 
casa que, entretanto, foi demolida, tendo 
passado para a guarda da câmara de Alma-
da. Agora, quando parece ter sido encon-
trado um destino, é ainda necessário ultra-
passar um diferendo com a família desse 
imóvel, o qual reclama para si a coroa. 
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PRESIDENTE DA CÂMARA DE SINES, NUNO MASCARENHAS, EM EXCLUSIVO

Ganhar com “ligação forte a Setúbal” 
sem esquecer outros territórios
Acredita que o concelho vai ser a âncora do megaprojeto do hidrogénio verde, quer fixar jovens 
quadros e fazer crescer a população residente. Tem na carteira milhões de investimento e assume 
um papel estratégico do concelho nos múltiplos palcos territoriais.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

Governo e a autarquia parecem 
apostar todas as fichas no megaprojeto 
de hidrogénio verde. É assim tão 
revolucionário?

É um projeto industrial de grande es-
cala e que visa a criação de uma nova eco-
nomia em torno do hidrogénio. Se quere-
mos chegar à neutralidade carbónica em 
2050, a Estratégia Nacional do Hidrogé-
nio (ENH) é fundamental para a obtenção 
desse objetivo. Até 2030 é necessária uma 
redução das emissões entre 45% e 55% 
em relação a 2005. São metas exigentes e 
por isso foi necessário o encerramento da 
Central Termoelétrica de Sines, responsá-
vel por 13% das emissões nacionais. Não 
tenho dúvidas que será um projeto âncora 
para Sines, que estará no centro desta es-
tratégia que tem um investimento global 
de 9 mil milhões de euros.

Um dos impactos será a criação de 
emprego, o que se prevê nesta área?

Os dados de que dispomos são os que 
constam na ENH, que esteve em discus-
são pública e já foi publicada em Diário 
da República. O cluster pode criar 12 mil 
novos empregos. Para Sines é importante 
que este projeto venha a absorver a mão 
de obra qualificada que aqui existe, e que 
tem conhecimento residente na área da 
energia, mas que contribua também para 
a fixação de novos recursos humanos em 
toda a região. Estamos empenhados para 
que, entre o Governo, o IEFP, a câmara 
municipal e os sindicatos, se possa tam-
bém desenhar uma estratégia que permita 
a reconversão de trabalhadores da Cen-
tral Termoelétrica para esta indústria. 

Com esse e outros investimentos na 
plataforma portuária, Sines pode 
ganhar ainda mais impacto industrial. É 
essa a via?

O que está a acontecer em Sines é uma 
nova vaga de investimento industrial. Há 
uma nova geração de investimentos rela-
cionados com as energias renováveis, os 
quais, aliás, vão muito além daquilo que 
é a capacidade de acomodação do conce-
lho. Ao contrário do eólico, seguramente 
que não teremos capacidade para absor-
ver todas as intenções de instalação de 
projetos solares que nos têm chegado. 

Mas é importante também a 
diversificação...

Era isso que ia referir. Exatamente por-
que a natureza dos projetos que estão a 
chegar a Sines se está a diversificar. O me-
lhor exemplo disso é a entrada em Sines 
do primeiro cabo submarino que liga o 
Brasil diretamente à Europa. Esse projeto, 

financiado pela Comissão Europeia e que 
reúne as redes de investigação e desenvol-
vimento da América Latina e da Europa, 
que representa um investimento superior 
a 170 milhões de euros, colocou Sines na 
rota das grandes empresas tecnológicas 
mundiais. Os setores dos centros de dados 
e do fornecimento de serviços de comuni-
cações, bem como da investigação tecno-
lógica e científica, estão de hoje de olhos 
postos em Sines. 

Mais, Sines pode vir a estar também 
no centro nevrálgico das comunicações 
internet nacionais, a infraestrutura que 
o consórcio Ellalink instalará em Sines 
poderá vir a ser fundamental num futu-
ro próximo para a consolidação da nossa 
rede atlântica. Mas esta não é a única via, 
o espaço ocupado pelo carvão no porto 
de Sines, pode vir a ser ocupado por outro 
tipo de cargas que irão diversificar a oferta 
daquele porto.

Não vê nenhuma preocupação 
associada a esse modelo, 
nomeadamente as questões ambientais...

Atualmente nenhum projeto de gran-
de dimensão fica de fora das avaliações 
de impacto ambiental legalmente previs-
tas. A câmara, que não tem competência 
direta nessa matéria, nunca se escusa a 
participar ativamente nessas discussões 
públicas, elencando todas as questões 
que se podem colocar do ponto de vista 
da sustentabilidade. 

No caso o hidrogénio, como se sabe, 
visa o alívio ambiental com a descarbo-
nização.

Pode sintetizar o perfil de 
desenvolvimento estratégico que 
defende para o município na próxima 
década...

Baseia-se numa lógica de relação com 
a região Alentejo e com a Área Metropo-
litana de Lisboa, com o objetivo central 
de transformar Sines num município 
cosmopolita, solidário, competitivo e in-
ternacional. Essa estratégia tem passado 
pela atração de capital social, industrial e 
turístico, ao mesmo tempo que preserva-
mos os valores ambientais, paisagísticos 
e patrimoniais que constituem uma das 
tónicas fundamentais desta estratégia.

Como se concretiza essa estratégia?
Através de um conjunto de investi-

mentos que se concretizarão na próxima 
década e que terão impactos por muitos 
e muitos anos. A câmara tem de comple-
mentar esta dinâmica com políticas se-
toriais, desde a educação, à ação social, a 
habitação, a realização de obras munici-
pais e de regeneração urbana. Consegui-
mos um aproveitamento muito feliz do 
Portugal 2020. Temos um compromisso 
de mais100% das verbas contratualiza-
das com as autoridades de gestão, ou seja, 
temos mais investimento que fundos co-
munitários disponíveis.

Já aflorou a necessidade de fixação de 
quadros jovens. É um apelo ou intenção 
política?

É mais que uma intenção, é um obje-
tivo e uma ambição. Repare, os investi-
mentos que se têm operado no concelho 
ao longo dos últimos 20 anos não se tra-
duziram num aumento significativo da 
população local. Cresce o número de pos-
tos de trabalho disponíveis, mas a popu-
lação não se fixa aqui, porquê? Se entram 
em Sines mais de 5 mil trabalhadores por 
dia. Em grande medida porque a oferta 
de habitação não tem sido favorável para 
a fixação de jovens e de famílias de uma 
parte da classe média portuguesa. 

É esse o grande constrangimento?
É um obstáculo, mas a Estratégia Lo-

cal de Habitação que estamos a finalizar 
identifica bem esse problema, que quere-
mos resolver. Por isso estamos a preparar 
alguns processos de hasta pública para 
que os interessados em promover habita-
ção destinada a essa camada da popula-
ção possam desenvolver os seus projetos. 
Os jovens quadros são necessários à nos-
sa massa crítica regional, mas são muito 
necessários em Sines, à sua sociedade 
civil. Esse papel comunitário dos traba-
lhadores e dos jovens muito qualificados 
é muito importante e é, também, uma das 
vantagens de termos grandes empresas 
no concelho. Temos de ampliar esse im-
pacto social, fixando aqui as pessoas. Ain-
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da assim, somos o concelho com a popu-
lação mais jovem do Alentejo Litoral.

O concelho, nas suas diversas valências, 
está preparado para fixar essas famílias?

Temos feito um esforço muito gran-
de para a qualificação do concelho. As 
áreas do desporto e da cultura são bem 
o exemplo disso. Para isso, devo dizer, é 
fundamental o contributo das nossas as-
sociações e coletividades que têm feito 
um trabalho magnífico e que apoiamos o 
mais possível. Do ponto de vista do des-
porto, em 2019, tivemos as provas mais 
importantes das principais modalidades 
em pavilhão: futsal, andebol, basquetebol, 
voleibol, patinagem artística, etc. Também 
a programação cultural vem sendo muito 
reforçada. Ao nível das exposições temos 
atraído algumas das mais relevantes, na 
sequência de protocolos com entidades, 
como a Culturgest, Fundação Gulbenkian, 
Fundação Serralves, entre outras. Ainda 
este ano vamos receber a Coleção Cachola. 

Tornar o quotidiano mais atrativo, com 
esse tipo de oferta...

Claramente, repare que não é comum 
um município que não se situa numa 
grande área metropolitana e que não é ca-
pital de distrito ter uma programação tão 
intensa e sempre de topo. Faz parte dessa 
estratégia de qualificação do concelho, da 
notoriedade que sabemos que Sines tem e 
que é um fator de atratividade para novos 
residentes, para turistas e para visitantes. 
Mas também a educação, que é outra área 
sensível para a fixação de famílias, com 
um parque escolar da responsabilidade 
da câmara que foi sendo modernizado. 
Estamos agora a fazer uma intervenção 
na Escola n.º 2, que era a mais antiga do 
concelho e que ficará com condições ex-
celentes. Este ano vamos distribuir os ca-
dernos de atividades a todos os alunos do 
1.º ciclo, e todos os transportes escolares 
são integralmente gratuitos. São apoios 
às famílias fundamentais para a criação 
de igualdade de oportunidades.

Podemos considerar este esforço de 
dotar o concelho de mais qualidade de 
vida como um trunfo?

Claro! Quando chegámos à câmara 
em 2013 percebemos, de imediato, que 
precisávamos de alterar a política de in-
vestimentos. Precisávamos de resolver o 
problema da dívida, o que nos levou à ne-
cessidade de planeamento e priorização 
dos investimentos. Durante os primeiros 
anos investimos todas as nossas energias 
no planeamento e na elaboração de pro-
jetos. Foi isso que nos permitiu captar tão 
eficientemente financiamentos comuni-
tários. Do ponto de vista do desenvolvi-
mento urbano estamos a fazer interven-
ções estruturantes, como a Rua Marquês 
de Pombal, que está em execução, como 
a Praça da República, que esperamos que 
se inicie ainda este ano, entre muitas ou-
tras; projetos que envolvem no seu con-
junto intervenções que ultrapassam os 20 
milhões de euros.

Como vê Sines, uma espécie de joia 
da coroa do distrito de Setúbal, no 
panorama do desenvolvimento 
regional?

Sines desempenha papéis regionais 
importantes, múltiplos, e que se têm re-
forçado nos últimos anos. É um concelho 
cujas características exigem que tenha, 

antes de mais, um posicionamento flexí-
vel e em geometria variável. Embora mui-
tos governantes ainda não tenham enten-
dido, a importância estratégica de Sines é 
fundamental para o país. Isso não é moti-
vo de nenhuma vaidade, é antes de mais 
algo que nos responsabiliza muito. Esse 
é um exercício que nunca nenhum presi-
dente da câmara de Sines pode deixar de 
fazer: o de pensar, todos os dias, que este 
concelho é estratégico para o país e que 
o seu papel é, naturalmente, o de defen-
der o concelho, a sua população, o desen-
volvimento sustentável e trabalhar para 
a coesão económica e social. Mas deve 
pensar também que temos um papel que 
vai além do nosso espaço territorial em 
concreto, o que só se resolve pela coesão 
territorial. 

E o que quer isso dizer?
É pensar em Sines e no seu conjun-

to, nos papéis que tem no Alentejo, para 
a área metropolitana, para a Península 
Ibérica, para as rotas marítimas mundiais. 
Sem nenhum deslumbramento, antes 
com um forte sentido de adesão à reali-
dade.

Já agora, que ideia tem sobre o projeto... 
vamos chamar-lhe mini-regionalização, 
do novo modelo das CCDRs?

Antes de mais, acho que não há ne-
nhum processo de regionalização. A re-
gionalização ou é ou não é, não existem 
uma grande ou uma pequena regionaliza-
ção. Esta era uma medida que o Governo 
defendia desde a legislatura anterior e que 
complementa a descentralização. Pessoal-
mente não consideraria esta uma medida 
prioritária, julgo que a descentralização 
ainda precisa de algum amadurecimento 
no terreno para que as CCDR´s possam vir 
a complementá-la num novo modelo, mas 
já que nos lançaram o desafio, estamos cá 
para o agarrar da melhor forma. É esse 
também o papel de um autarca.

Conhece os movimentos alinhados do 
Baixo Alentejo que reivindicam parte do 
litoral alentejano, sobretudo Sines, para 
a sua esfera orgânica. Concorda?

Existiu sempre muita inquietação em 
relação às divisões territoriais do país. 
O Alentejo, por acaso, é uma das NUTS 
II que tem um Plano Regional de Orde-
namento do Território, que sistematiza 
muito bem a funcionalidade regional. Não 
vejo nenhuma vantagem em se levantar 
uma questão que sabemos não é suscetí-
vel de gerar consensos.

Não haveria nada a ganhar nessa 
alteração potencial?

O Alentejo Litoral é uma sub-região 
com personalidade, tem uma identidade 
própria. A Associação de Municípios do 
Litoral Alentejano, que deu lugar à atual 
CIMAL – Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral, foi fundada em 1989. 
Estes cinco municípios - Alcácer do Sal, 
Grândola, Odemira, Santiago do Cacém 
e Sines têm uma enorme tradição de tra-
balhar em conjunto, de partilha, de con-
sensualização. As diferenças políticas são, 
muito naturalmente, ultrapassadas. Isso 
também é um fator de coesão territorial. 
Eu, pessoalmente, não consigo encontrar 
nenhuma vantagem para o Alentejo Lito-
ral nessa proposta, nem do ponto de vista 
territorial nem do ponto de vista político.

Mas acha que o Alentejo Litoral tem 
conseguido inclusão plena no espaço 
de uma região que cada vez mais 
está agarrada a Lisboa e à sua grande 
metrópole?

O Alentejo Litoral é uma NUTS III 
que integra a NUT II do Alentejo. A nossa 
CCDR é a do Alentejo. Eu só vejo vanta-
gens para o Alentejo que exista uma sub-
-região que obriga a área metropolitana 
de Lisboa a falar com o Alentejo, embora 
nem sempre seja fácil. Quando falamos de 

coesão territorial é disso que falamos, da 
radicularidade das relações territoriais, de 
integração. O Alentejo Litoral tem sabido 
gerir as necessidades de posicionamento 
em geografias variáveis e isso é mérito 
dos seus autarcas e da sua capacidade de 
articulação na CIMAL, na sua capacidade 
de articulação entre si quando assim é ne-
cessário. A população do Alentejo Litoral 
mantém uma grande ligação, funcional e 
afetiva, a Setúbal, por exemplo.

“SEMPRE DISPONÍVEL PARA 
TRABALHAR PELA MINHA TERRA”
Em termos políticos como definiria esse 
mandato que está perto do fim?

Tem sido um mandato muito desa-
fiante. Estamos a ver os frutos do pla-
neamento e isso é muito gratificante. 
Esta situação da pandemia criou aqui um 
hiato, precisamos todos de reinventar o 
presente e o futuro. A crise que ficará será 
muito diferente daquela que vivemos em 
2008/2009 e que se prolongou nos anos 
seguintes e que deixou, aliás, marcas sig-
nificativas na gestão autárquica no início 
do 1.º mandato. É preciso pensar em novos 
modelos para a ultrapassar. Este mandato 
ficará marcado por isso, pela necessidade 
de fazer tudo o que se fazia, mas de forma 
diferente. E a pensar nas pessoas. 

Desde que está à frente do 
município quais foram os principais 
constrangimentos?

A dívida, e os efeitos conjugados com 
as medidas tomadas no período da troika. 
Foram um enorme constrangimento, e ao 
mesmo tempo um enorme desafio. Entre 
2013 e 2019 reduzimos a dívida em 6 mi-
lhões de euros. Foi uma contração de 30%. 
Isso permitiu-nos relançar os investimen-
tos municipais e aliviar as empresas locais 
que eram credoras do município. Foram 
anos de gestão muito exigente.  Mas a ges-
tão municipal é sempre muito apaixonan-
te e, sobretudo, muito desafiante. Estamos 
muito próximos dos problemas das pes-
soas, isso faz-nos pensar não em termos 
de constrangimentos, mas antes de desa-
fios. Os constrangimentos têm mais que 
ver com circunstâncias políticas.

O que falta fazer até fim deste ciclo?
Terminar estas obras e garantir a lo-

calização dos principais investimentos, 
preparar o novo ciclo de investimentos. O 
Plano de Recuperação Económica e Social 
do Governo, em cuja apresentação tive a 
oportunidade de estar presente, contempla 
desafios muito interessantes para Sines.

Está disposto à recandidatura?
Estou e estarei sempre disponível para 

trabalhar para a minha terra. Seja neste, 
ou noutro cargo. Mas, ainda não é o ti-
ming para as estruturas locais tratarem 
dos processos autárquicos.

Como gostaria de deixar o concelho 
após a sua liderança?

Apesar de ainda faltar mais de um ano 
de mandato, fica-se sempre com a sen-
sação de que ficou muita coisa por fazer. 
Mas a minha sensação, desse ponto de 
vista, é ter a consciência que tenho fei-
to tudo o que era possível fazer em cada 
momento. Aliás, continuamos a trabalhar 
com o objetivo de concretizar projetos 
que vão muito para além deste mandato 
autárquico. 

Ferrovia  
e mobilidade  
em primeiro plano
O lançamento do concurso para 
a modernização do troço Sines – 
Ermidas Sado, que estava previsto 
no PNI – Plano Nacional de Inves-
timentos 2030, é essencial para o 
futuro do porto de Sines, diz Nuno 
Mascarenhas. É um investimento de 
mais de 33 milhões de euros e que 
integra o novo traçado até Elvas 
e daí para Badajoz e Madrid. “Vai 
reduzir tempo e distância entre o 
porto de Sines e o maior centro de 
consumo ibérico, aumentando o 
conjunto da eficiência logística para 
a Europa”, refere o autarca, e acres-
centa, “a competitividade de um 
porto joga-se no mar, mas também 
em terra”. Nuno Mascarenhas gaba 
o avanço do projeto “sucessivamen-
te adiado”, mas não deixa de referir 
que sempre defendeu “um traçado 
mais direto à linha do Sul e que 
seja ainda mais competitivo para a 
carga e que ao mesmo tempo tenha 
uma componente de passageiros”. 
Para o edil, também na rodovia são 
precisos investimentos urgentes. 
Defende que a ligação do porto à 
A2 em perfil de autoestrada, tem 
que ser concluída, e aguarda “um 
compromisso forte do Governo”, 
que diz estar sensibilizado em nome 
do carácter estratégico de Sines e 
da região. 
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MESMO QUE A PRODUÇÃO DECRESÇA, QUALIDADE DAS UVAS DA REGIÃO ESTÁ ASSEGURADA 

Vinhos da península devem chegar 
perto dos 50 milhões de litros
CVRPS, Casa Ermelinda Freitas e Adega de Pegões garantem a qualidade das uvas.  
Só um recrudescimento da pandemia de Covid-19 poderá prejudicar os resultados.  
Produtores lamentam não terem mais quantidade para exportação.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR

A REGIÃO DE SETÚBAL vai produzir me-
nos uvas este ano, mas a qualidade não 
será inferior à dos últimos anos. A Co-
missão Vitivinícola Regional da Península 
de Setúbal (CVRPS) e dois dos principais 
produtores, a Adega de Pegões e a Casa 
Ermelinda Freitas acreditam, agora que 
se iniciaram as vindimas, que até final 
do ano será possível recuperar algumas 
quebras verificadas, sobretudo, devido à 
pandemia.

“Esperamos uma ligeira quebra, face 
ao ano passado, mas não é nada de preo-
cupante”, disse ao Semmais o presidente 
da CVRPS, Henrique Soares, salientando 
que o distrito teve sempre boas vindimas 
nos anos anteriores, tendo a produção 
rondado os 50 milhões de litros.

Leonor Freitas, da Casa Ermelinda 
Freitas, diz que ainda não é possível avan-
çar com valores exatos relativamente a 
eventuais quebras. “Ainda só estamos a 
vindimar as uvas brancas. Não temos da-
dos de comparação. O que sabemos é que 
a qualidade é boa, as maturações estão 
antecipadas”, explicou.

Na Adega Cooperativa de Santo Isidro 
de Pegões, conforme adiantou ao nosso 
jornal Jaime Quendera, “parece que vai 
haver menos uvas, mas a qualidade é ga-
rantida. Parece ser muito boa”. O mesmo 

responsável diz que a registar-se alguma 
quebra, a mesma será entre os cinco e os 
dez por cento. “Ainda é cedo, mas se tiver-
mos quebras na produção, não deixa de 
ser uma pena, porque o vinho de Pegões 
tem muita procura, seja em Portugal, seja 
no estrangeiro”, afirmou.

PRODUTORES LANÇAM EXPETATIVAS 
NO MERCADO INTERNACIONAL 

Henrique Soares, reportando-se aos 
vinhos certificados, diz que em 2019 a 
região produziu entre 38 a 40 milhões de 
litros, dos quais 13 a 15 terão sido exporta-
dos. A venda para o estrangeiro é, de resto, 
um dos principais objetivos dos produto-

res locais.
Em Pegões, segundo Jaime Quendera, 

“as exportações correspondem a 30 por 
cento das vendas anuais. Caíram até ao 
mês de agosto para um acumulado de 15 
por cento. Mas, nos dois últimos meses já 
se verificou alguma recuperação. Em ju-
nho a quebra era de 25 por cento e agora 
esperamos chegar ao final do ano talvez 
com menos de dez por cento. Tudo vai de-
pender da pandemia”.

A pandemia e os seus efeitos são, de 
resto, a grande preocupação de Leonor 
Freitas. “A nossa casa tem uma grande 
responsabilidade social. Nesta fase das 
vindimas damos emprego a cerca de 80 

pessoas e só não são mais porque a ma-
quinaria ajuda muito. Essas pessoas vin-
dimam os cerca de 500 hectares de vinha, 
mas depois, estando a trabalhar para nós, 
vão também vindimar os terrenos de mais 
de uma centena de pessoas que não têm 
hipóteses de apanhar e transformar as 
próprias uvas, e que nos as vendem”.

O período das vindimas costuma pro-
longar-se por 45 dias. Só com a chegada 
do outono, conforme salienta o presiden-
te da CVRPS, é que se poderá ter uma no-
ção mais exata do resultado final. É que, 
em caso de agravamento da pandemia, 
todo o processo de produção pode sofrer 
atrasos e retrocessos. 

Distrito contabilizou  
61 insolvências em seis meses
Esta realidade ditou o desemprego de 350 trabalhadores no distrito. 
Contudo, o número de empresas formadas no primeiro semestre do 
ano foi de 1274.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

NO PRIMEIRO SEMESTRE deste ano 61 
micro e pequenas empresas do distrito 
de Setúbal declararam insolvência. São, 
sobretudo, empresas ligadas aos setores 
da construção, retalho e prestação de ser-
viços. 

Estes processos, registados na COSEC, 
a maior empresa nacional de seguros de 
créditos e cauções, tiveram implicações 
para cerca de 350 pessoas, que ficaram 
desempregadas. 

Os números agora apurados estão, no 
entanto, longe dos máximos verificados 
no país, onde o distrito do Porto encabeça 

a lista de empresas incapazes de cumprir 
as obrigações financeiras.

Num documento a que o Semmais teve 
acesso é revelado que dos 61 casos de insol-
vência no distrito, 18 dizem respeito ao con-
celho de Almada. O segundo mais afetado é 
Setúbal, com oito processos, seguindo-se o 
Seixal, com seis, e a Moita, com cinco.

O Semmais contactou o presidente da 
Associação Industrial da Península de Se-
túbal, Nuno Maia, que disse não conhecer 
os elementos com exatidão, acrescentan-
do também que é extemporâneo estar a 
fazer conjeturas nesta altura. “Talvez em 

setembro ou em outubro já seja possível 
ter um conhecimento estatístico mais 
atualizado. Infelizmente parece-me, mes-
mo sem estar totalmente documentado, 
que os valores referidos ficam aquém da 
realidade”, afirmou.

Apesar dos números não serem ani-
madores no que se refere a empresas 
(micro e de pequena e média dimensão, 
na sua maioria), o mesmo documento 
também menciona que nos primeiros 
seis meses deste ano o distrito de Setúbal 
criou 1274 novas firmas, sendo neste as-
peto o quarto em todo o país. 

Em 2019, foram produzidos 
cerca de 40 milhões de 
vinhos certificados
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Grândola investe 1,1 milhões  
em 25 novos lotes
Já estão referenciados 33 pedidos para instalação de novas empresas.  
Há investidores nacionais e estrangeiros do turismo, mas também da aeronáutica.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA MUNICIPAL de Grândola vai 
aumentar a Zona Industrial Ligeira (ZIL), 
criando numa primeira fase mais dez lo-
tes e, em data a designar, outros 15. O va-
lor dos trabalhos a realizar nesta fase é de 
1,1 milhões de euros. Quando tudo estiver 
concluído, estima-se que possam ser cria-
dos 300 novos empregos diretos.

Á solicitação do Semmais, Flávio Sil-
va, responsável pelo Sector de Desen-
volvimento Económico do município de 
Grândola, explicou os motivos do cresci-
mento da ZIL: “Com a ampliação da Zona 
Industrial Ligeira de Grândola, o muni-
cípio pretende dar resposta à procura 
de lotes por parte de várias empresas do 
concelho, bem como de outros investido-
res nacionais e estrangeiros. Face aos inú-

meros contactos recebidos pelo Setor de 
Desenvolvimento Económico, para aqui-
sição de lotes na ZIL, verifica-se que, cada 
vez mais, existe um défice de resposta na 
oferta de espaço infraestruturado para 
a localização de empresas, entendendo 
o município que deve estar preparado 
para responder da melhor forma às ne-
cessidades e exigências destas empresas, 
garantindo condições que alavanquem a 
competitividade do tecido empresarial lo-
cal, mas que contribuam, também, para o 
reforço das redes regionais”. 

O mesmo responsável adiantou depois 
que “existem neste momento, 33 empre-
sas – nas mais diversas áreas, nomeada-
mente industria alimentar, transportes, 
construção e mecânica auto - interessadas 

em unidades industriais na ZIL, sendo ex-
pectável o aumento deste numero. O au-
mento da procura na ZIL de Grândola é re-
sultado do grande desenvolvimento que o 
concelho tem evidenciado, especialmente 
nos setores do turismo e da aeronáutica, 
nomeadamente com a recente instalação 
da fábrica de componentes de aviação da 
multinacional francesa Lauak”, disse.

FORTE APOSTA NA COMPETITIVI DA DE 
PARA ALÉM DO SETOR DO TURISMO 

Os 25 novos lotes irão ocupar uma 
área de 71.600 metros quadrados (a área 
total de loteamento é superior a 123 mil 
metros quadrados), sendo que nesta pri-
meira fase das obras terá de ser instalada 
rede elétrica de média tensão, iluminação 

pública, abastecimento de água para con-
sumo e combate a incêndios, rede de dre-
nagem de águas residuais e pluviais, rede 
de gás e rede de telecomunicações.

A mesma fonte municipal disse, por 
fim, que esta terceira fase contempla ain-
da o prolongamento de todas as infraes-
truturas, incluindo a rede viária da ZIL, 
cuja ligação ao Itinerário Complementar 
(IC) 1, através da Alameda José Amaro, se 
encontra concluída desde março.

A câmara de Grândola salienta ainda 
o facto de o concelho, como o compro-
va a procura de lotes para instalação de 
empresas diversas, pode ser competitivo 
para além do setor turístico o qual conti-
nua, no entanto, a ser a principal fonte de 
receitas. 

Secil subscreve documento  
para reduzir pegada carbónica
Um grupo de 40 cimenteiras mundiais, entre as quais a Secil,  
está empenhado em passar a produzir sem poluir tanto. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  

IMAGEM DR

AS PRINCIPAIS 40 EMPRESAS mundiais 
produtores de betão, onde se inclui a 
portuguesa Secil, subscreveram um do-
cumento intitulado “Ambição Climática 
para 2050”, no qual se comprometem a 
trabalhar para reduzirem a pegada car-
bónica.

“A Secil empreendeu, há anos, a sua 
viagem rumo há sustentabilidade e tem 
dado passos seguros nesse desígnio, espe-
cialmente no que respeita à biodiversida-
de, ao uso de combustíveis alternativos, à 
inovação em produtos com menor inten-
sidade carbónica, à eficiência energética e 

à atuação responsável nas comunidades 
onde está inserida”, referiu, em comuni-
cado, o presidente da Comissão Executiva 
da cimenteira, Otmar Hübscher.

A “Ambição Climática para 2050” visa 
eliminar as emissões relacionadas direta-
mente com a energia e maximizar o co-
processamento de resíduos provenientes 
de outras indústrias; reduzir e eliminar 
emissões relacionadas indiretamente com 
a energia, através de fontes renováveis de 
produção de eletricidade; reduzir emis-
sões de processo, através de novas tecno-
logias e da implementação da captura de 
carbono em escala; reduzir o teor de clín-
quer no cimento e de cimento no betão, 
bem como usando de forma mais eficien-
te o betão em edifícios e em infraestrutu-
ras e reprocessar o betão proveniente de 
resíduos de construção e de demolições, 
para se produzirem agregados reciclados 
para serem usados no fabrico do betão.

A declaração foi lançada pela Associa-
ção Mundial do Cimento e Betão (GCCA, 
na sigla inglesa) e trata-se da primeira vez 
que a indústria se une a nível global para 
declarar a ambição coletiva de um futuro 
neutro em carbono. 
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SUPERA INVESTE OITO MILHÕES NO PROJETO DO NOVO COMPLEXO DESPORTIVO

Almada Atlético Clube  
pode ganhar novo fôlego 
A ideia tem já dois anos, desde a aprovação em Assembleia Geral de 
Sócios, e passa pela construção de um novo complexo desportivo 
e reabilitação das atuais instalações de um dos mais emblemáticos 
emblemas da cidade de Almada.

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

COM LUZ VERDE, agora saída da Assem-
bleia Geral da Câmara Municipal de Al-
mada, fica aprovada a cedência dos direi-
tos sobre o edifício por parte da autarquia 
ao clube almadense que até aqui apenas 
detinha direitos de superfície, ou seja, di-
reitos quanto à sua utilização. A acordo 
desfeito vigorava até 2063.

A autarquia recebe cerca de 306 mil 
euros e afasta-se assim do processo, e os 
espanhóis e o Almada Atlético Clube pro-
metem fazer nascer uma nova estrutura 

desportiva no concelho. A parceria entre 
os espanhóis da Supera, a empresa inves-
tidora que ficará com a gestão do com-
plexo a ser edificado, e o Almada AC irá 
permitir ao clube um importante encaixe 
financeiro que permite alivar as mais ime-
diatas necessidades daquele que foi, em 
tempos, o principal emblema desportivo 
da cidade.  

Para trás ficaram anos de discussões e 
tentativas de entendimento a três. Acordos 
nunca alcançados e que conhecem agora 

menos um obstáculo à concretização.
Em ano de 75º aniversário, no Pragal, 

irá nascer um novo edifício com três an-
dares de equipamentos desportivos, pis-
cina e ginásio. 

A obra orçada em cerca 8 milhões de 
euros será suportada pela Supera, empre-
sa que aposta forte na entrada no merca-
do dos ginásios em Portugal, que já abriu 
centros desportivos em Lisboa e Setúbal e 
que tem planos para a alagar a presença 
no nosso país com novas estruturas tam-
bém em Braga, Porto e Telheiras.

NOVA INFRAESTRUTURA PROMETE  
SER UMA RAMPA DE LANÇAMENTO 

Segundo as informações tornadas pú-
blicas, o projeto permitirá fazer face às si-
tuações prementes que o Almada Atlético 
Cube atravessa, proporcionando também 
um novo equipamento desportivo de en-
vergadura que promete à equipa alma-
dense uma nova rampa de lançamento 
competitivo perdida nos últimos anos. Si-
tuação vista com bons olhos por adeptos 
e gentes de Almada, que há muito recla-
mam por mais atenção para com o clube.

A decisão, em sessão pública da Câ-
mara Municipal de Almada, foi aprovada 
por unanimidade, merecendo o aplauso 
de todos os partidos com representação 
na autarquia e com a presidente, Inês de 
Medeiros, a sustentar a decisão com o fac-
to “da inviabilização da venda poder ditar 
a falência do Almada Atlético Clube, uma 
instituição desportiva de utilidade pública”.

Do lado do Almada AC, em comunica-
do, foram manifestados agradecimentos 
quer à Supera SA, a investidora, quer à 
edil, pela viabilização do “processo, acre-
ditado na importância do impacto social, 
socioeconómico e gerador de emprego 
que terá no concelho”. 

Americanos 
compram Amora FC
A American Soccer comprou a totalidade da 
participação do empresário angolano Zuneid 
Sidat no capital social da SAD do Amora.

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

A AQUISIÇÃO custa 350 mil euros e re-
presenta 75% da SAD do Amora FC, com 
os restantes 25% a permanecer nas mãos 
do clube. A entrada dos norte americanos 
na SAD já foi formalizada e está previsto 
um investimento a rondar o meio milhão 
de euros, com o objetivo de fazer regres-
sar o Amora FC aos campeonatos profis-
sionais de futebol.

Do outro lado do Atlântico chega não 
apenas o capital, mas também a vontade 
de iniciar trabalho. Nesta altura a nova 
temporada já está a ser preparada e estão 
previstas mexidas no plantel e a entrada 
de novas caras para reforçar a equipa.

Com a injeção de capital fresco há 
também mais ambição. Para outubro está 
já previsto o início das obras para a cons-
trução de um novo recinto desportivo e de 
uma nova academia, no prazo de três anos.

Com 99 anos de existência, o Amora FC, 

clube que já privou entre os grandes do fu-
tebol nacional no final da década de setenta 
e início dos anos oitenta, conhece agora um 
novo fôlego não apenas com a chegada e 
a aposta da American Soccer, mas também 
com o investimento projetado.

A aposta norte americana é justificada 
com a qualidade da formação de jovens 
realizada no nosso país. 
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

Mobilidade 
em nome do 
bem comum 
NÃO HÁ MUITO TEMPO escrevi neste 
espaço que a mobilidade inter-regional 
é um dos fatores mais decisivos para 
o desenvolvimento das regiões. O 
avanço do projeto sustentado no Passe 
Navegante foi o primeiro bom exemplo 
da visão estratégica das autoridades 
políticas sobre este setor.
Os resultados começam a dar 
esse sinal, nomeadamente com 
o crescimento do uso dos passes 
públicos e a redução de tráfego viário 
sobre as nossas duas pontes. Este 
agosto, por exemplo, venderam-se 
mais 56% de ‘navegantes’ do que 
em relação a igual período do ano 
passado. E no total do ano passado, o 
crescimento em relação a 2018 foi da 
ordem dos 40%. É significativo. 
A medida tem impacto na 
competitividade e um lastro da pegada 
ecológica muito interessante. O 
receio seria abrandar às que o projeto 
“Navegante” veio despoletar. 
A boa notícia é que a administração 
central e os municípios vão continuar 
este processo, expresso, esta semana, 
através da abertura do concurso que 
vai colocar nas mãos dos operadores 
rodoviários uma chuva de milhões, 
obrigando-os, por outro lado, a colocar 
no terreno centenas de novas viaturas, 
ambientalmente mais sustentáveis, e 
oferecer às populações migratórias 
uma nova carga horária e mais 
percursos urbanos. 
É um investimento brutal, de mais de 
1200 milhões de euros, divididos uma 
parte mais gorda do Estado e outra 
das autarquias, incluindo, na margem 
sul, os municípios que compõem a 
península de Setúbal.
Não é um projeto qualquer e indicia, 
pela primeira vez, um olhar visionário 
sobre a mobilidade no seio desta 
grande área metropolitana. As receitas 
atenuarão o investimento público, pelo 
que haverá, certamente, um deficit a 
cumprir, mas os benefícios serão de 
monta, e ofereceram à nossa região 
um papel de metrópole moderna, 
aproximando-a de outras regiões 
similares mais desenvolvidas por essa 
Europa fora.
São estes projetos que fazem a 
diferença, ainda por cima quando estão 
implicadas a uma só voz as diferentes 
forças políticas. É uma machadada 
num passado muito recente, em que 
se fazia oposição cega, sempre, mas 
sempre, em prejuízo do bem comum.   

OPINIÃO

FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

Desculpas

A arte perdida  
do diálogo

COMEÇO POR PEDIR DESCULPA por 
argumentar que a pandemia que nos 
invadiu possa servir de “justificação” 
para as mais variadas coisas que en-
gendramos e para muitas outras que 
não fazemos por desleixo ou incompe-
tência, mas que as circunstâncias per-
mitem que sejam evocadas.

E é isso mesmo que presenciamos e 
participamos na mais simples conversa 
com o amigo que encontramos ou nos 
noticiários das TV, rádios e imprensa, 
pois não queremos correr o risco de 
lançar para a mesa um “novo” tema e 
sujeitarmo-nos a que nos coloquem o 
rótulo de “intelectualóide”.

Ouvimos com frequência que “nú-
meros não é comigo”, mas o certo é que 
estamos sempre a apanhar com eles as-
sim como, sem vingança, nem repara-
mos que os estamos sempre a disparar.

Quem não fica um pouco preocu-
pado com os números que diariamente 
nos “atacam” nas conferências de Im-
prensa sobre os infectados, curados, 
internados e mortes dedicando mais 
atenção ao comparativo com o resul-
tado do dia anterior? Até as escolas, e 
muito bem, aparecem abrangidas pelos 
números pois tal reflecte que o tema 
está difícil de solucionar.

Outros números que invadem notí-

cias e comentários relacionam-se com 
as transferências no futebol, onde os 
milhões são a palavra de ordem peran-
te um resultado que é indiscutível de 
que só uma equipa será campeã.

Resta-nos ser tolerantes, quer para 
os que exageram em cautelas – se é que 
estas sejam demasiadas – quer para 
quem tem a missão de tudo coordenar 
e defender para que a saúde dos por-
tugueses e dos que nos visitam, esteja 
garantida e que, o mais breve possível, 
possamos substituir o “tudo ficará bem” 
pelo desejado “desta já estamos livres”, 
para que os estádios possam voltar a 
enxer.  

VOLTÁMOS ÀS APRESENTAÇÕES em 
Agosto, no Festival Internacional de 
Teatro de Setúbal, portanto Setembro, 
desta vez, não é o mês de regresso ao 
trabalho. Este período que já iniciámos 
não sabe, porém, a nova temporada mas 
mais a uma espécie de tentativa de en-
contrar um caminho, uma vez que o an-
terior desabou. Regressamos ao mesmo 
espectáculo que foi interrompido pela 
pandemia, “Há dois anos que eu não 
como pargo”, mas o significado alterou-
-se. É provável que o sentido da nossa 
actividade também se tenha modificado 
mais do que conseguimos perceber. Se 
antes já era evidente que o lugar da cul-
tura na sociedade estava inevitalmente 
ligado à qualidade da democracia, no 
presente, com a crescente polarização 
de opiniões, torna-se ainda mais urgen-
te criar possibilidades de leitura para lá 
daquelas que existem nas redes sociais. 

A ansiedade provocada pelo confi-
namento, o medo de um futuro ainda 
mais precário e incerto, a expectativa 
de uma crise pior do que a anterior, 
tudo isto faz com que o rastilho este-
ja mais curto. Para combater a intem-
pestividade não parece muito sensato 
puxar da mesma arma. Penso que era 
Stravinsky que dizia, em relação aos 
pianistas, que quem tinha dentro de 
si um vulcão devia pensar em gelo. E 
quem era gélido, devia pensar no fogo. 
Isto para temperar a interpretação e 
não a deixar à mercê da natureza selva-
gem, espontânea. 

Julgo que o mesmo se deve aplicar 
ao que agora se passa no mundo: não 
é com a polarização de opiniões e com 
tomadas de posição radicais que se vai 

conseguir conter alguns dos focos de 
tensão que podem resultar em conse-
quências mais nefastas do que aque-
las que, infelizmente, têm surgido um 
pouco por todo o lado (certamente na 
ressaca desta paragem forçada cujos 
efeitos ao nível da saúde mental, por 
exemplo, ainda pouco conhecemos).

O escritor e jornalista João Aguiar, 
ao exemplo de Stravinsky, no seu li-
vro “O Jardim das Delícias” fala de um 
equilíbrio dinâmico que «há-de ser 
capaz de gerir conflitos, de mudar, de 
transmutar, até; o indivíduo e a socie-
dade». Só que para se conseguir co-
meçar sequer a tentar viver a partir 
desta ideia, é preciso ganhar cons-
ciência de que é exactamente no mo-
mento da erupção que é necessário 
contê-la. Não digo isto por ser capaz 
de o fazer, quem me dera, mas por me 
parecer um ideal a que vale a pena 
aspirar. Um amigo disse-me uma vez 
uma frase de que nunca me esqueci: 
«é preciso refrearmos a nossa capa-
cidade de julgar». Alguém que passou 
muito tempo dedicado à vida po-
lítica e aprendeu, pela práti-
ca, que não é de um dia 
para o outro que a 
realidade se 
modifica. É 
um investi-
mento len-
to, difícil, 
que requer 
muitos sa-
crifícios. E 
parece-me 
que é isso 
que, muitas 

vezes, não estamos dispostos a fazer. 
O diálogo é talvez uma das nossas 

mais belas capacidades, mas trata-se 
de uma arte difícil. E se, no meio desta 
gritaria, do ruído das caixas de comen-
tários, tentássemos parar para nos co-
nhecermos melhor? Para inventarmos 
lugares de encontro, em vez de obstá-
culos, muros, barricadas. Sem levantar 
a voz, sem erguer bandeiras ou carta-
zes, só com a coragem de olhar os ou-
tros nos olhos e escutar.  
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LÁ CHEGAREMOS ao chão nosso. Hoje 
é o sábado. A problemática da caracteri-
zação da classe operária nos tempos, as-
sumimos, ainda os de hoje foi objecto há 
anos de um artigo do jornalista Bernardo 
Joffily, cujo título era precisamente “O 
proletariado do século XXI - roteiro para 
um estudo”, publicado no primeiro tri-
mestre de 2002 na Revista “Principios” do 
Partido Comunista do Brasil.

Partindo da evidência de que “a con-
formação actual da classe dos modernos 
trabalhadores assalariados exige a inves-
tigação concreta da realidade”, Joffily es-
truturava o seu texto arrancando da des-
crição da “saga histórica do proletariado” 
até à “actual crise da classe”, chegando à 
noção de “um proletariado expandido”: 
“A força de trabalho que o capital contra-
ta pode estar espalhada por incontáveis 
estabelecimentos, empresas, cidades e 
países, submetida a relações contratuais 
muito distintas, mas nem por isso deixa 
de formar, no fundo, uma classe única e 
crescentemente fundida no conteúdo da 

sua condição de antípoda da burguesia. 
Nesta esfera, nem sempre evidente, mas, 
em última instância decisiva, a tendência 
à polarização crescente da sociedade bur-
guesa, apontada no Manifesto Comunista, 
mantém integral actualidade”. E sobre “o 
proletariado expandido”, rematava: “seus 
contornos ainda não estão inteiramente 
dados. 

A própria velocidade de expansão, as-
sim como as vitórias da burguesia no apa-
gar das luzes do século passado, contri-
buem para retardar o amadurecimento da 
sua identidade de classe. No entanto, se o 
ser social determina a consciência social, 
mais dia, menos dia esta identidade mais 
há-de emergir da prática social contem-
porânea”.

A pertinência deste documento não 
deixa de continuar a aferir-se numa região 
como a de Setúbal, palco de uma forte luta 
de classes, porquanto a destruição siste-
mática do aparelho produtivo, através do 
encerramento de empresas e da entrega 
de sectores estratégicos da economia na-

cional ao capital privado de que resultam, 
numa lógica de rentabilização capitalista, 
as chamadas reestruturações, se diminuiu 
a concentração operária nos moldes his-
tóricos do século passado não volatizou o 
operariado como classe nem as tradições 
de luta que, de há decénios, fizeram histó-
ria no Portugal de antes e depois do 25 de 
Abril, indissociável do papel do PCP e dos 
seus valores.

Anos passaram, sim, haja lembrança, 
após aquelas 7.30 horas de uma manhã 
quando, no acesso à empresa metalúrgica 
AMAL, no Chão Duro/Broega, uma briga-
da de militantes do PCP vendia a edição 
especial do Avante! contra o Pacote La-
boral e o Código do Trabalho e em defesa 
da Lei de Bases da Segurança Social, num 
confronto sem ganhadores nem perdedo-
res singulares onde cinco trabalhadores 
confessaram: “Não posso comprar por-
que me arrisco a ser despedido!”, mas 
onde outros quatro, uma mescla de cris-
pações, arriscaram: “Compro, mas posso 
vir a ser posto no olho da rua!”.

Na brigada quiçá nem todos não te-
riam a dificuldade de perceber a razão 
pela qual tanto custa por vezes mobilizar 
trabalhadores para a luta e mesmo mili-
tantes comunistas para a acção. Mas o 
brilho dos olhos renasceria sempre no co-
lectivo partidário, porque mesmo naque-
las condições, dos 72 operários que pega-
vam ao trabalho, 21 (contas feitas, mais ou 
menos 30% dos abordados) compraram o 
orgão central do PCP.  

Eles tinham estado na Siderurgia, na 
Quimigal, na Lisnave, na Setenave, na 
Mague, na Mompor, na Equimetal, na Co-
metna, na indústria automóvel, noutros 
tantos palcos da luta. Parecia prevalecer 
ali um silêncio, é certo, mas ecoava. 

Bem dizia o Avante! de 20 de Agosto 
passado, lembrando que a primeira Festa 
na Atalaia, Amora/Seixal foi há 30 anos, 
dando proeminência a número redondo, 
e mesmo a calhar: “chão nosso”. 

Mania, em 2021 é ao PCP que lhe ca-
lha mais um zero, o do seu Centenário 
(100).  

Duro e nosso, de outra 
maneira talvez não fosse

O regresso ao incerto
NUNCA A EXPRESSÃO regresso ao traba-
lho teve uma conotação tão amarga como 
neste setembro. Tão amarga que talvez 
nem a percebamos completamente. Nem 
nós nem ninguém.

Este setembro será o início da realida-
de que o “vai ficar tudo bem” sempre fez 
por ignorar. Mas essa realidade, tal como 
o lixo debaixo do tapete, vai tornar-se visí-
vel. Tão visível que impossível de ignorar.

Chegou o momento. De mostrarmos o 
que valemos. Como estado. Como admi-
nistração. Como organização. No limite 
como povo. Para lembrança futura dois 
sinais de perseverança, resistência e oti-
mismo. O primeiro do nosso (orgulho!) 
Serviço Nacional de Saúde. E não é autoe-
logio bacoco e inconsequente. Desta vez 
temos bastantes termos de comparação 
na Europa junto a nós. E os nossos profis-
sionais estiveram bem. Francamente bem. 
Nunca, em momento algum, o nosso SNS 
cedeu à pandemia e ao desespero.

O segundo um enorme e justo elogio 
a um conjunto de profissões tantas vezes 
desvalorizadas. Quem limpa as nossas 
ruas, quem mantém os mercados a fun-
cionar, quem se senta nas caixas dos hi-
permercados, quem manteve a produção 
e as cadeias logísticas a funcionar, quem 
abriu todos os dias os cemitérios conten-

do a tristeza e a dor nos limites do acei-
tável. Quem, afinal, leva para casa, mês 
após mês, apenas e só o salário mínimo. 
Tão pouco por tanto.

Importa olhar para o sistema de retri-
buições deste país. E refletir sobre o que 
realmente importa para manter as nossas 
vidas. Valorizar burocratas e desvalori-
zar trabalhadores é inverter um mínimo 
sentido de justiça. Aprender não é fácil. 
Aprender é tantas vezes doloroso. Mas 
hoje e agora estamos obrigados a apren-
der. Que o SNS seja mesmo (mesmo!!!) 
uma prioridade. Que aquelas (mais aque-
las que aqueles) que menos ganham se-
jam valorizados na medida do essencial 
que fazem e que permitem o que todos 
nós fazemos.

A incerteza que aí vem também tem 
bastantes riscos. Um deles a continuação 
dos velhos protagonistas. Lembremo-nos 
que entre 1995 e 2019 Portugal recebeu 
100.000 milhões de fundos europeus, a 
dívida pública aumentou em 200.000 mi-
lhões e a economia cresceu (em termos 
acumulados) 10%. 

São estes e estas que vão continuar a 
gerir o bem comum na forma dos apoios 
europeus? Ou teremos, mais uma vez, o 
bem particular, a incompetência e o ami-
guismo militante a tomar conta do pedaço?

Agora sim vamos ver se aprendemos 
realmente alguma coisa.

Nota Final. O meu clube. O Vitória de 
Setúbal. Está a viver uma das mais tristes 
horas de que me lembro. A incompetência 
acaba sempre mal. Quando durante tanto 
tempo damos lugar aos imbecis o resultado 
estava mais do que anunciado. Mas o facto 
é que o Vitória sempre foi uma democracia. 

Mesmo quando ainda não havia de-
mocracia no nosso país. 

Portanto todas as administrações fo-
ram por nós eleitas. Também por mim que 
tantas vezes votei. 

O Vitória somos nós mesmo quando 
olhamos para o lado, perante o império 
das negociatas e da incompetência. Che-
gou a hora de não olhar para o lado. O Vi-
tória é muito difícil de matar.  

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA
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