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Turismo na mira  
do Santuário do Cabo Espichel 
O Santuário do Cabo Espichel vai dar lugar a um empreendimento 
turístico de grandes dimensões. Município e Turismo de Portugal 
acertaram agulhas e já há promotores interessados.
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Crise na restauração  
ameaça 40 mil empregos 
Os sucessivos constrangimentos estão a fustigar  
a restauração da península. É um futuro negro que 
ameaça mais de 40 mil pessoas. Pedem-se apoios.
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Região tem 
17 surtos 
ativos em 
lares e 
residências
Desde abril até 17 de novembro a região 
registava 933 idosos e 313 funcionários 
infetados com Covid-19 e um número de 
mortes associada à doença de cerca de 13%. 
Atualmente estão 17 surtos ativos.  
Há Brigadas de Intervenção Rápida  
já no terreno.
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•  Há mais de 2 000 idosos 
no distrito a viver sozinhos
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ABERTURA

Concelho Nº  de casos confirmados
(26 de outubro)

Almada 1 928

Seixal 1 782

Setúbal 808

Moita 780

Barreiro 757

Montijo 355

Sesimbra 284

Palmela 276

Alcochete 114

Concelho Incidência cumulativa a 14 dias
(16 novembro)

Setúbal 592  240

Almada 487  240

Seixal 433  240

Palmela 395  240

Sesimbra 374  240

Barreiro 290  240

Moita 262  240

Alcochete 197 120-239,9

Montijo 196 120-239,9

Concelho Nº  de casos confirmados
(26 de outubro)

Santiago do Cacém 124

Grândola 81

Alcácer do Sal 74

Sines 66

Concelho Incidência cumulativa a 14 dias
(16 novembro)

Sines 569  240

Grândola 424  240

Alcácer do Sal 274  240

Santiago do Cacém 83 60-119,9

PENÍNSULA DE SETÚBAL

LITORAL ALENTEJANO

ANÁLISE: PAULO LOURENÇO

A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA da CO-
VID-19 no Distrito de Setúbal, destaca a 
16 de novembro na Península de Setúbal 
como maior incidência cumulativa a 14 
dias de infeção por SARS CoV 2, COVID 
19, o concelho de Setúbal (592 casos) e no 
Litoral Alentejano, Sines (569 casos).

Comparativamente a 26 de outubro, 
data da última avaliação por concelhos, 
regista-se com a alteração da metodolo-
gia de análise da evolução epidemiológica 
da COVID-19, um aumento significativo 
de casos na maior parte dos concelhos do 
Distrito de Setúbal, sendo o concelho de 
Setúbal o segundo território na região de 
Lisboa e Vale do Tejo com maior incidên-
cia cumulativa de casos entre 28.10.2020 e 
10.11.2020.

NOTA METODOLÓGICA
A incidência cumulativa a 14 dias de 

infeção por SARS CoV 2 COVID 19, cor-
responde ao quociente entre o número 
de novos casos confirmados nos 14 dias 
anteriores ao momento de análise e a po-
pulação residente estimada, por concelho, 
a 31 de dezembro de 2019 pelo Instituto 
Nacional de Estatística, IP. Habitualmente 
é expressa em número de casos por 100 
000 habitantes. A referida classificação, 
entrou em vigor com a publicação da Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 92-
A/2020 de 2 de novembro que renovou a 
situação de calamidade em todo o terri-
tório nacional, sendo realizada de acordo 
com as categorias utilizadas pelo Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (quadro 1). 

Incidência cumulativa a 14 dias

Abaixo de 20,0

Entre 20,0 e 59,9

Entre de 60,0 e 119,9

Entre 120,0 e 239,9

Igual ou acima de 240,0

Situação 
epidemiológica  
no distrito

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 92-A/2020 de 2 de novembro

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/259_DGS_boletim_20201116-004.pdf  
(extraído a 19.11.20)

QUADRO 1
CATEGORIAS DA INCIDÊNCIA 

CUMULATIVA DA INFEÇÃO 
POR SARS COV, COVID19

DESDE ABRIL HÁ A REGISTAR 933 IDOSOS E 313 FUNCIONÁRIOS INFETADOS COM COVID-19

Distrito a braços com  
17 surtos ativos em lares
Desde abril foram identificados 933 idosos e 313 funcionários infetados 
pela Covid-19 em lares e residências da região. Destes há registar cerca 
de 13% de mortes. Atualmente existem 17 surtos ativos.
TEXTO: RAUL TAVARES IMAGEM: DR

ENTRE ABRIL e 17 de novembro foram 
registados quarenta e um surtos da Co-
vid-19 em lares e outras estruturas resi-
denciais para pessoas idosos do distrito, 
envolvendo 933 utentes e 313 funcioná-
rios infetados, incluindo profissionais de 
saúde ao serviço destas instituições.

Durante este mesmo período, falece-
ram cerca de 13% do total de infetados, na 
sua maioria idosos com mais de 80 anos 
de idade, parte dos quais com outras pa-
tologias e morbilidades associadas.

Neste momento, segundo apurou o 
Semmais estão ativos 17 surtos a merecer 
“acompanhamento redobrado” das auto-
ridades da saúde, Proteção Civil e Segu-
rança Social, alguns dos quais a necessitar 
da intervenção das BIR - Brigadas de In-
tervenção Rápida, acionadas pela última 
instituição.

Estes números, confirmados pelo 
nosso jornal junto da cúpula da Seguran-
ça Social, são preocupantes, mas, ainda 
assim, “mais ou menos controláveis” no 
contexto do crescimento no todo nacio-
nal, nomeadamente nesta segunda fase 

da pandemia. “Existe uma articulação 
estreita entre as autoridades de saúde e a 
proteção civil, municipal e local connos-

co, o que inclui reuniões diárias em sede 
do Centro de Coordenação Operacional 
Distrital”, garante a administração do Ins-
tituto da Segurança Social.

SEGURANÇA SOCIAL GARANTE 
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO 

O processo está já muito mecanizado, 
uma vez que, segundo a mesma fonte, 
quando são identificados casos positivos 
numa Estrutura Residencial para Idosos 
(ERPI), em profissionais ou utentes, “é 
imediatamente comunicado à autorida-
de de saúde correspondente que avalia 
a situação e, em função dos resultados, 
elabora uma determinação com força le-
gal”. A partir do momento da declaração 
do surto, as entidades referidas definem 
estratégias e procedimentos. “Tudo isto 
é articulado, com o acompanhamento 
diário da Segurança Social, mediante a 
evolução do surto”, explica aquela enti-
dade. 

De acordo com a perspetiva do Ins-
tituto da Segurança Social, que tutela 
os centros regionais em todo o país, “o 

mais importante é garantir a saúde dos 
idosos e o seu bem-estar”. Os planos 
de contingência procuram privilegiar a 
manutenção dos utentes nas próprias 
instituições, proceder nas mesmas ins-
talações à separação física dos casos 
positivos e definir circuitos. Só em situa-
ções limite a opção é a deslocalização de 
infetados para os chamados espaços de 
retaguarda, o que até momento não se 
verificou em nenhum lar ou residência 
no distrito.

Outra das situações que está a preo-
cupar os responsáveis ocorre quando a 
autoridade de saúde decide implicar no 
processo o confinamento dos trabalhado-
res, o que obriga ao acionamento das BIR, 
de forma “a garantir os serviços de apoio 
e rotinas em cada lar”, afirma a mesma 
fonte. 

Quase  
1200 testes 
preventivos
Até ao momento, o programa de 
testagem preventiva em estruturas 
residenciais para idosos no distrito, 
que arrancou a 20 de outubro, já re-
alizou 1.178 testes à Covid-19, sendo 
que destes foram identificados 17 
positivos. 
Dada a prevalência de casos de infe-
ção, a iniciativa da Segurança Social 
decidiu integrar no processo todas 
as ERPI e lares residenciais, inde-
pendentemente da sua capacidade 
instalada.
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PALESTRA DO IEFP  
NA SEMANA DO EMPREGADOR
A 5.ª Edição da Semana do 
Empregador, iniciativa da DRLVT do 
IEFP, contou com uma conferência 
do Centro de Emprego do Sul 
Tejo, online, através da palestra 
do professor catedrático Arlindo 
Oliveira sob o tema “A Pandemia 
e as Transformações Digitais”. 
O palestrante afirmou que a 
Covid-19 veio “impulsionar uma 
viagem no tempo dez anos para 
a frente”. Marcaram presença 40 
representantes de empresas da 
região.

SIMARSUL INVESTE FORTE NO 
SUBSISTEMA BARREIRO/MOITA
A empreitada de execução da 
ligação gravítica do Sistema 
Cárcamo Lobo à Estação Elevatória 
do Lavradio, foi adjudicada 
no âmbito de investimentos 
e intervenções em curso para 
a resiliência e eficiência dos 
processos de infraestruturas. A obra 
está orçada em 580 mil euros e vai 
servir uma população estimada de 
10 000 habitantes. 

ANTIGO CENTRO DE SAÚDE  
DE ALCOCHETE GANHA VALOR
O edifício do antigo centro de 
saúde de Alcochete, detido pela 
autarquia local, foi classificado de 
“Interesse Municipal”. O presidente 
do município, Fernando Pinto, 
destacou o valor patrimonial do 
imóvel, afirmando que o mesmo 
“faz parte da identidade social e 
cultural dos alcochetanos”.

MORTES NAS ESTRADAS  
DE ALCÁCER E DE SETÚBAL
Um homem de 32 anos morreu e 
outra pessoa sofreram ferimentos 
ligeiros na sequência de uma 
colisão entre três automóveis 
ocorrida sexta-feira passada na A2, 
ao quilómetro 85, entre Alcácer 
do Sal e Grândola. Na quarta-feira, 
outro acidente automóvel vitimou 
um homem de 34 anos, que 

conduzia um ciclomotor, quando 
foi colhido por um veículo ligeiro 
junto à Mitrena, em Setúbal. 

REGIÃO DOS TRÊS CASTELOS 
COM MENOR ÁREA ARDIDA
Os concelhos de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra registaram este ano a 
menor área ardida dos últimos dez 
anos, divulgaram os presidentes dos 
municípios respetivos durante uma 
conferência de imprensa. Segundo 
os autarcas, os incêndios rurais 
deste ano atingiram 59,82 hectares, 
contra 112,24 hectares ardidos em 
2019. A novidade é que houve mais 
falsos alarmes do que tem sido 
habitual.

A judoca almadense conquistou a medalha de prata nos campeonatos 
da Europa que decorreram em Praga, República Checa. Com mais este 
título, Telma Monteiro, conquistou a sua 14.ª medalha em campeonatos 
europeus. Recorde-se que a atleta foi medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro e quatro vezes vice-campeã mundial.

Almadense Telma Monteiro campeã da Europa

139,4
É o valor em milhões do 
orçamento da câmara de 
Setúbal para 2021, aprovado 
com votos contra da oposição 
PS e PSD. O documento inclui 
um largo pacote de obras, que 
vão desde a requalificação das 
avenidas 22 de dezembro e 
dos Combatentes à 3.ª fase da 
recuperação do Convento de 
Jesus.
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“
Asseguro-vos  
que continuarei  
a tecer armas  
por um país  
com menos 
pobreza

EUGÉNIO FONSECA
A propósito da sua saída  
de presidente da Cáritas Portuguesa

PROBLEMA ACENTUA-SE NA CAPITAL DE DISTRITO, SANTIAGO DO CACÉM E SINES

Há mais de 2000 idosos  
a viver sozinhos ou isolados
O concelho de Setúbal e as zonas mais 
agrícolas são as de maior risco. Burlas e furtos 
são os crimes mais praticados. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

HÁ, EM TODO O DISTRITO de Setúbal, 
2035 idosos identificados pela GNR que 
vivem isolados e que se encontram mais 
expostos à prática de diversos crimes ou 
mais sujeitos a problemas de saúde cuja 
solução pode não ser imediata. Estes são 
os resultados dos Censos Sénior 2020, 
operação que as autoridades policiais efe-
tuam anualmente para assim melhor con-
trolarem uma faixa etária da população 
considerada de risco mais elevado.

“Os concelhos de maior risco são, por 
norma, os mais rurais. A única exceção 
costuma ser o concelho sadino, que pos-
sui um grande número de idosos que vi-
vem sozinhos”, disse ao Semmais um res-
ponsável da GNR que pediu o anonimato. 
As estatísticas oficiais referem ainda que 
Setúbal é o décimo distrito do país com 
maior número de idosos em risco, sendo 
que o primeiro é Vila Real, com 5065 pes-
soas identificadas.

Dentro do distrito, para além dos idosos 
identificados na capital, registam-se espe-
ciais preocupações com seniores dos muni-
cípios de Santiago do Cacém e de Sines. “É 
natural que assim seja. São concelhos rurais, 
muito extensos e com menor densidade po-
pulacional”, referiu o mesmo responsável.

Em declarações ao Semmais, o capitão 
Santana, do Destacamento Territorial de 
Setúbal, referiu que por vezes as patrulhas 
deparam-se com pessoas com “carências 
afetivas e dificuldades de comunicação”, 
havendo também casos de “riscos asso-
ciados ao consumo de álcool e de más 
condições de habitabilidade e higiene”.

PREDOMINAM AS BURLAS E FRUTOS 
NOS CRIMES CONTRA OS SENIORES 

Quanto aos crimes que são mais pra-
ticados contra esta franja da população, a 
fonte contactada que pediu para não ser 
identificada referiu as burlas e o furto, 
salientando, no entanto, que em alguns 
casos há também roubo (os quais se dis-
tinguem dos furtos devido à utilização de 
força, seja física ou psicológica). “A velha 
história das notas que vão sair de circula-
ção e que precisam ser trocadas continua 
a ser muito utilizada. Também existem 
aqueles casos em que um indivíduo dis-
trai as pessoas à porta da rua, enquanto 
outro tenta entrar em casa à procura de 
dinheiro, ouro ou outros valores”, men-
cionou.

“O que se deve evitar sempre é ofe-
recer resistência, pois infelizmente há 

registo de agressões e, noutros anos, até 
de mortes. As pessoas devem evitar guar-
dar em casa grande quantias de dinheiro 
ou outros bens e nunca devem facultar a 
entrada em casa a quem se apresenta di-
zendo que vai ali fazer qualquer serviço 

que não foi pedido ou avisado”, sugeriu a 
mesma fonte policial.

Quanto ao modo como a vigilância 
policial é efetuada, o mesmo resulta mui-
to do facto de os idosos poderem estar ou 
não a ser seguidos por instituições. “Se 
existe, por exemplo, um casal que vive 
isolado mas que recebe regularmente a 
visita de um lar, que lhes leva as refeições, 
os medicamentos ou lhes presta qualquer 
outro cuidado, é evidente que as passa-
gens das patrulhas da Secção de Preven-
ção Criminal e Policiamento Comunitário 
não se realizam com a mesma frequência 
das que são feitas relativamente às pes-
soas que estão totalmente isoladas e sem 
visitas de qualquer espécie”.

Os contactos regulares dos seniores 
com familiares continuam a ser defendi-
dos pela GNR que alerta ainda para o fac-
to de, por vezes, serem detetadas pessoas 
com problemas de saúde e até carências 
alimentares. “O abandono dos idosos aca-
ba por ser uma triste realidade, até porque 
muitos familiares destas pessoas que vi-
vem mais isoladas também não possuem 
grandes meios”, salientou o responsável 
policial.

As estatísticas fornecidas pelo Desta-
camento Territorial de Setúbal mostram 
que, no distrito, tem vindo a aumentar o 
número de idosos considerados em risco. 
Enquanto em 2015 eram 1632, agora são 
os já referidos 2035. No ano passado atin-
giu-se o número máximo, com 2047 pes-
soas sinalizadas. 
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União Mutualista do Montijo  
assinala 148 anos de préstimos 
Num ano em que teve de se readaptar e reinventar, a União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição assinala 148 anos de serviço público e 
de apoio aos cidadãos de várias idades. Em tempos de vulnerabilidade, 
duplica cuidados em inúmeras valências.

TEXTO: MARTA DAVID IMAGEM: DR

A UNIÃO MUTUALISTA Nossa Senhora 
da Conceição (UMNSC), Associação Mu-
tualista do Montijo, comemora 148 anos 
de existência num ano em que mostrou a 
sua capacidade de adaptação tão caracte-
rística da instituição. 

De entre as várias valências e proje-
tos destacam-se o Túnel de Descontami-
nação ou a Box das Emoções, iniciativas 
inovadoras que, segundo os responsáveis 
pela instituição “têm permitido preservar 
os utentes do Lar e da Unidade de Cuida-
dos Continuados (UCCI)” numa altura em 
que todas as preocupações são os contá-
gios pelo coronavírus. 

Nos últimos meses, resultado tam-
bém da situação de pandemia, o apoio 
social prestado “mais do que duplicou” e, 
respondendo a um desafio da Segurança 
Social, a Mutualista do Montijo viu alar-
gados os serviços de apoio domiciliário a 
toda a população que deles necessitasse, 

independentemente de serem utentes ou 
associados da instituição. 

O reconhecimento do trabalho reali-
zado durante o ano foi evidenciado pelo 
Prémio Saúde Sustentável 2020, onde a 
UMNSC se destacou na categoria Expe-
riência do Cidadão.

VÁRIAS VALÊNCIAS E SERVIÇOS  
QUE PROCURAM A EXCELÊNCIA

A União Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição tem valências que vão desde o 
apoio à primeira infância até aos serviços 
de lar e cuidados continuados para a po-
pulação sénior.

A saúde é uma das áreas em que a ins-
tituição aposta mais fortemente e, para 
além da Farmácia União Mutualista, onde 
todos os associados beneficiam de des-
contos significativos, tem uma unidade 
de cuidados continuados e uma Clínica 
da União Mutualista que disponibiliza um 
vasto conjunto de especialidades médi-
cas, exames de diagnóstico e serviços de 
enfermagem. 

A Associação Mutualista do Montijo 
tem atualmente mais de 3600 associados, 
emprega diretamente cerca de 200 traba-
lhadores e presta serviços a mais de mil 
utentes de forma continuada.

Em tempo de aniversário, o presiden-
te da instituição, Pedro Santos, assume “o 
compromisso de preparar um futuro cada 
vez mais sustentável e a vontade firme de 
servir todos cada vez melhor”. 

União Mutualista esteve sempre na linha  
da frente no combate à pandemia
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Autarquias apostam na ‘iluminação’  
do comércio tradicional
A palavra de ordem parece ser “cancelar”. Autarquias anulam ou reduzem significativamente as 
festividades, só as iluminações parecem lutar contra as imposições e são reforçadas para ajudar 
comércio local.
TEXTO: MARTA DAVID IMAGEM: DR

UM POUCO POR TODO O DISTRITO, as 
autarquias anunciam o cancelamento de 
eventos emblemáticos da época natalícia 
e de final de ano. Setúbal e Sesimbra já fi-
zeram saber que os habituais festejos de 
passagem de ano que atraem milhares de 
visitantes não se vão realizar nos moldes 
habituais. O “Fim de Ano Azul” da cidade 
sadina está cancelado e em estudo está 
a apenas a hipótese de “se fazer o lan-
çamento de fogo-de-artifício em alguns 
pontos da cidade”, conforme publicação 
da presidente da autarquia, Maria das Do-
res Meira, nas redes sociais. 

A aposta vai para as iluminações de Na-
tal “em várias ruas e avenidas do concelho, 
pois entendemos que esta é uma época de 
deve ser celebrada porque, mesmo com a 
pandemia em curso, a vida continua”. O 
investimento é de cerca de 170 mil euros. 

Já em Sesimbra o conceituado réveillon 
subaquático também não vai acontecer as-
sim como várias outras atividades. Em con-
trapartida, a câmara aposta “num reforço 
das iluminações, sobretudo em zonas de 
comércio, gastando perto de 60 mil euros.

No Montijo, o investimento em ilu-
minação mantém-se idêntico ao de 2019, 
cerca de 20 mil euros para acender as lu-
zes entre 27 de novembro e 6 de janeiro. As 
iniciativas culturais vão acontecer, essen-
cialmente online. “Sob o lema habitual de 
“Natal com Arte” há eventos dirigidos ao 
público infantil que terão transmissão em 
streaming nas redes sociais do município.

Mais a Sul, em Sines, não haverá feira 
de Natal e os habituais concertos também 
foram cancelados. Umma vez mais, as ilu-
minações serão a aposta. O objetivo era 
que, este ano, fosse diferente, mas os pla-
nos do município de Nuno Mascarenhas 
saíram gorados. “Tínhamos planeado um 
modelo inovador de animação do centro 
histórico que, infelizmente, não se pode-
rá concretizar. Neste contexto, decidimos 
manter a decoração do centro histórico 
para ajudar a dinamizar o comércio”.

Em Alcácer, optou-se por levar a ilu-
minação e as decorações natalícias ainda 
mais longe chegando a vários pontos do 
concelho, assim como voltar a promover 
a iniciativa “Comércio Local, a Estrela 
deste Natal”. A campanha dinamiza a ci-
dade e inclui animação de rua e um car-
rossel infantil. Para além disso há cinema 
nos dias de Natal e de Ano Novo, os tradi-
cionais concertos e passeios de galeão. 
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Crise na restauração da península  
ameaça 40 mil pessoas
O futuro é negro e muitos empresários não vão conseguir manter as 
portas abertas em 2021. Reclamam-se apoios fiscais urgentes ao Estado.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

ENTRE 40 A 50 POR CENTO dos estabele-
cimentos de restauração da península de 
Setúbal poderão não reabrir já em janei-
ro do próximo ano. A confirmarem-se as 
piores expetativas, o setor poderá man-
dar para o desemprego metade dos seus 

funcionários, ou seja 40 mil pessoas. As 
dificuldades económicas acentuadas pela 
pandemia explicam a crise, mas os em-
presários não poupam críticas ao Gover-
no que, dizem, não auxilia como devia.

“Vivemos momentos de terror. Isto é 

um autêntico tsunami”, diz ao Semmais 
Mauro Ribeiro da Silva, presidente da 
delegação da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP) de Setúbal. “A situação é de tal 
modo grave que, neste momento, nin-
guém sabe como vai pagar o subsídio de 
Natal aos funcionários que ainda estão a 
trabalhar”, afirma.

Joaquim Feliciano, proprietário de um 
restaurante na Charneca da Caparica que 
reduziu a capacidade de 340 para 170 lu-
gares, também faz contas à vida. “As mi-
nhas despesas fixas, sem os valores das 
compras, já foram de 90 mil euros, são 
agora de 75 mil. Calculo que este mês o 
prejuízo seja na ordem dos 25 mil euros, 
o dobro do que foi no mês passado”, ex-
plica, acrescentando que os 70 ou 80 
jantares diários que agora serve já invia-
bilizaram a manutenção dos habituais 45 
funcionários, restando apenas 31.

EMPRESÁRIOS APONTAM O DEDO  
AO ESTADO E LANÇAM ALERTAS 

“O Estado devia baixar o IVA e a Segu-
rança Social devia de ser condescendente. 
Não basta virem dizer que vão dar 20 por 
cento sobre uma média calculada entre os 
meses de janeiro e outubro, que como to-

dos sabemos foram muito maus, porque o 
valor apurado nem sequer vai chegar para 
pagar o gás”, adianta Joaquim Feliciano.

As críticas às entidades estatais são 
igualmente feitas por Daniel Piedade, 
proprietário de dois estabelecimentos 
em Sesimbra (preparava-se para inau-
gurar um terceiro quando a pande-
mia foi declarada) e delegado local da 
AHRESP. “O Estado não está a ajudar 
nada. O IVA tem de ser pago no dia certo, 
tal como o IRS e a Segurança Social. Se 
assim não for há multas e juros. Neste 
momento devia de existir maior flexibi-
lidade, porque os empresários não estão 
sequer a conseguir fazer receitas para 
manterem os estabelecimentos abertos e 
para aguentarem os postos de trabalho”, 
adiantou ao nosso jornal o mesmo em-
presário, acrescentando que, “quase de 
certeza que quem tem encargos bancá-
rios não os vai conseguir pagar durante 
muito mais tempo”.

Ainda relativamente aos empregos 
que estão em vias de serem perdidos, 
Mauro Ribeiro da Silva alerta para o fac-
to de “muitas das pessoas que trabalham 
na restauração não terem especialização 
alguma e já têm alguma idade, pelo que 
no futuro, quando a atual situação for ul-
trapassada, poderão não ter grandes hi-
póteses de voltarem a arranjar emprego”. 
“Esta é mais uma razão para que o Estado 
faça agora tudo para preservar os empre-
gos que ainda restam. Para que isso seja 
possível devia, por exemplo, ser reduzida 
a TSU no setor da restauração”, atesta.

O presidente da AHRESP de Setúbal 
diz, por fim, que em outubro deste ano, 
fazendo a comparação com o mesmo mês 
em de 2019, “houve perdas médias de 50 
por cento”. 

Pescadores reclamam 
construção de porto 
na Trafaria
Desde 2008 que cerca de 1000 pescadores 
ficaram sem porto onde descarregar 
na Trafaria. A APL diz que tem vindo a 
acompanhar as necessidades da comunidade 
e a fazer várias intervenções, mas os 
profissionais reclamam melhores condições. 
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

“POUCO OU NADA FOI FEITO”, afirmam 
os pescadores sobre uma situação que se 
arrasta há décadas, mas que piorou quan-
do, em 2008, a lota da Docapesca foi en-
cerrada, deixando à “deriva” todos aque-
les que ali descarregavam o pescado. 

Joaquim Piló, presidente do Sindica-
to Livre dos Pescadores e Profissões Afins, 
conta ao Semmais que as dificuldades vi-
vidas motivaram “várias reivindicações 
para que seja construído um porto de 
pesca na Trafaria”. O também pescador, 
diz que já apresentaram diversas propos-
tas à Administração do Porto de Lisboa, 
uma vez que mais de 1000 profissionais 

têm a atividade em risco. “É necessário 
um espaço com condições para receber 
todas as embarcações, algo de grandes di-
mensões”, afirma o dirigente sindical, sa-
lientando que não existe qualquer abrigo 
e que quando há tempestades os barcos 
ficam “ali apenas fundeados”. O mesmo 
responsável é perentório em alegar que 
“os pescadores sentem não ter o apoio ne-
cessário das entidades responsáveis para 
a construção deste porto. 

Questionada pelo Semmais, a Admi-
nistração do Porto de Lisboa (APL) expli-
ca que “tem acompanhado com atenção 
as necessidades da comunidade pisca-

tória da Trafaria” e que, há cerca de dois 
anos, atuou na recuperação integral dos 
dois pontões e infraestruturas de acesso 
utilizadas na descarga de pescado, insta-
ladas na zona de apoio à pesca na Trafaria. 

A APL diz ainda que procedeu também 
a uma “limpeza” na frente ribeirinha, onde 
constatou que apesar do número elevado 
de embarcações naquele local, muitas já 
não possuíam condições de navegabilida-
de ou identificação, solicitando aos pro-
prietários a retirada daquele local. Para 
além destas medidas, definiu “uma única 
zona permitida na via pública para o esta-
cionamento de embarcações que estejam 
em condições de navegabilidade”.

COMUNISTAS QUEREM QUE OE 
CONTEMPLE VERBA PARA O PORTO 

No passado dia 13, o PCP apresentou 
uma proposta para ser votada no Orça-
mento de Estado (OE) a fim de reforçar 
a verba da Docapesca para dar início ao 
processo de edificação da infraestrutura. 
Bruno Dias, deputado comunista eleito 
pelo distrito de Setúbal, revela ao nosso 
jornal que o partido defende a necessida-
de de construção de um porto de maior 
dimensão na Trafaria que possa dar res-
posta às “necessidades das traineiras que 
operam na região”. 

Segundo o deputado, esse novo por-
to permitiria a descarga do pescado das 
traineiras que operam ao largo de Lisboa, 
Almada e Cascais e que, atualmente, têm 
de descarregar em Sesimbra ou Setúbal. 
“É uma despesa extra da gasolina das 

frotas que têm de navegar quilómetros”, 
evidencia.

Numa opinião oposta, Sérgio Faias, 
administrador da Docapesca, afirma que 
as verbas que o PCP reivindica deviam ser 
transferidas para a APL, pois a adminis-
tração da área em causa é dessa entidade 
e a empresa que lidera não tem possibi-
lidade de interceder na obra. “Só com a 
autorização da APL e, no caso de sermos 
mandatados para a construção é que a 
Docapesca poderia intervir”, declara Sér-
gio ainda que, se questione sobre a inter-
venção que é defendida pelo PCP. “Não se 
sabe se a solução é do agrado de todos os 
pescadores na zona”, refuta. 
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Projeto do IPS para tratamento  
das lombalgias distinguido pela FCT
O instituto de Setúbal foi um dos dois politécnicos do país distinguidos.  
O valor atribuído ao projeto MyBack é de 250 mil euros. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O PROJETO MYBACK, que incide sobre o 
tratamento das lombalgias, desenvolvido 
por investigadores do Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) e da Universidade Nova de Lisboa, 
vai ser financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT). Trata-se de 
uma distinção que este ano contemplou 
apenas 312 de um total de 5847 candida-
turas submetidas.

Conforme disse ao Semmais Pedro 
Dominguinhos, presidente do IPS, esta 
aprovação “demonstra a excelência do 
trabalho desenvolvido, tanto mais que 
apenas duas das 312 candidaturas apro-
vadas foram apresentadas por politécni-
cos”.

O mesmo responsável salientou o fac-
to de o projeto MyBack, coordenado pelo 
professor doutor Eduardo Cruz, já ter sido 
testado na região de Setúbal, tendo-se 
revelado não só inovador, mas também 

conseguido resultados considerados mui-
to positivos e que mereceram aprovação. 
“É uma grande distinção obtida numa 
área muito significativa e que só confirma 
a qualidade do trabalho e do ensino no 
Politécnico de Setúbal”, reforçou. 

O projeto, que será financiado pela 
FCT com uma verba de 250 mil euros, 
propõe implementar um programa de 
autogestão personalizado para prevenir 
recorrências e incapacidade e promover 

a saúde músculo-esquelética em utentes 
com lombalgia.

Segundo o IPS, terá a duração de três 
anos e pretende fomentar sinergias em 
áreas como a Fisioterapia, a Medicina, 
a Saúde Pública e a Gestão da Saúde, ao 
comparar a efetividade do programa de au-
togestão a implementar face à prática usual 
isolada dos utentes com lombalgia que re-
correm aos cuidados de saúde primários.

“O programa a ser testado, que será 
ajustado às características biopsicosso-
ciais e capacidades físicas dos indivíduos, 
visa promover a autogestão em utentes 
em risco de recorrência de episódios de 
lombalgia, e pretende capacitá-los para 
gerir, a longo prazo, os seus sintomas, 
prevenindo a incapacidade funcional e 
ocupacional e reduzindo a necessidade 
do recurso frequente a serviços de saúde 
devido a esta condição”, refere uma nota 
de imprensa difundida pelo instituto. 

O tratamento foi testado há cerca de mês e meio  
e tem revelado bons resultados

Garcia de Orta pioneiro em terapia  
contra a cegueira em prematuros 
Equipa oftalmológica é pioneira em Portugal numa terapia para bebés  
que evita a utilização de laser e eventual destruição de tecidos.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O HOSPITAL GARCIA DE ORTA, em Al-
mada, tornou-se pioneiro em Portugal 
na utilização de um novo tratamento que 
previne a cegueira de crianças nascidas 
prematuramente. A retinopatia, a doença 
em causa, pode agora ser tratada em seres 

vivos a partir de um quilo de peso, através 
da administração de fármacos. Evita-se 
o posterior tratamento por laser, o qual, 
por vezes, causa danos irreversíveis, tais 
como a destruição de tecidos.

“É a primeira vez que este tipo de tra-

tamento é efetuado em Portugal”, disse ao 
Semmais o diretor do Centro de Respon-
sabilidade Integrada de Oftalmologia do 
Hospital Garcia de Orta, Nuno Campos. 
“Trata-se de um tratamento com êxito já 
confirmado que, decorrido há cerca de 
um mês e meio, tem revelado uma belíssi-
ma evolução clínica, dispensa as injeções 
e, mais tarde, o laser”.

O mesmo responsável, que salientou 
o trabalho da equipa clínica constituída 
pelas médicas Ana Vide Escada, Mafalda 
Pereira e Teresa Fonseca, diz que a crian-
ça em causa, uma menina, tem agora 
controlada a doença e a sua evolução. “O 
Hospital Garcia de Orta, se for necessá-
rio, está em condições de assegurar iguais 
tratamentos à medida que surgirem no-
vos casos”, disse.

FÁRMACO UTILIZADO NOS BEBÉS  
JÁ ERA ADMINISTRADO AOS ADULTOS 

Este tratamento, até agora só pratica-
do em adultos, consiste na administração 
de um fármaco denominado Ranibizu-
mabe junto à retina. O facto de só pre-
sentemente estar a ser utilizado em bebés 
prematuros tem a ver com o licenciamen-
to do Infarmed, que durante algum tempo 
se inteirou das eventuais consequências 
que o mesmo poderia acarretar.

“A realização deste procedimento ga-
nha especial importância porque abre 

uma janela terapêutica para que os bebés 
que sofrem de retinopatia da prematuri-
dade possam conseguir controlar a sua 
doença e obter melhores resultados no 
futuro com uma terapêutica on label, isto 
é, especificamente estudada para estes 
casos extremos”, acrescentou o especia-
lista. 

O Hospital Garcia de Orta criou re-
centemente a Unidade Multidisciplinar de 
Tratamento de Oftalmologia Pediátrica 
(UMTOP), que agrupa as especialidades 
de Pediatria, Oftalmologia Pediátrica e 
Retina. “A realização deste procedimen-
to só foi possível devido ao investimen-
to que o hospital tem vindo a realizar na 
aquisição de equipamentos específicos 
para esta área”, salientou o diretor dos 
serviços. 

Ultrassons  
para rastreio  
de pneumonias
Nos próximos três anos, os investiga-
dores do Hospital Garcia de Orta, de 
Almada Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores, Tecnolo-
gia e Ciência (INESC TEC) e da Facul-
dade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, vão desenvolver e testar uma 
ferramenta tecnológica que permite 
que qualquer profissional da área da 
saúde, mesmo sem conhecimen-
tos especializados, possa fazer um 
rastreio automatizado de casos de 
pneumonia. O projeto é conhecido 
pela sigla THOR (de Avaliação Toráci-
ca Assistida por Computador usando 
POCUS),

3 milhões 
para 
apoiar 
creches 
O CENTRO DISTRITAL DE SETÚBAL as-
sinou, esta semana, Contratos de Com-
participação Financeira (CCF) no âmbito 
do PARES 2.0, com o Centro Social e Pa-
roquial Imaculada Conceição (Almada), 
Centro de Atividades Sociais do Miratejo 
(Seixal) e Centro Paroquial Bem Estar So-
cial Cacilhas (Almada).

Os contratos vão permitir criar 224 lu-
gares e remodelar 28 lugares em creche, 
num investimento que ultrapassa os três 
milhões. 

O investimento em equipamentos so-
ciais, afirma a Segurança Social em co-
municado, assume-se estratégico para 
“o desenvolvimento do país” e “corporiza 
a ambição de alargamento da rede, com 
a finalidade de aumentar a capacidade 
instalada na área da infância e juventu-
de, pessoas com deficiência e população 
idosa”. 
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INTERVENÇÕES NO CABO ESPICHEL AVANÇAM E JÁ HÁ INVESTIDORES NA CORRIDA

Santuário vai dar lugar  
a empreendimento turístico
Só já falta definir a data de abertura do concurso público. O local de interesse paisagístico, 
histórico e arquitetónico será transformado num empreendimento turístico. Já existem 
promotores interessados. 

TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM: DR

O SANTUÁRIO de Nossa Senhora do 
Cabo Espichel, em Sesimbra, vai dar lu-
gar a um empreendimento turístico de 
grandes dimensões. A câmara já aprovou 
a delegação de competências ao Turismo 
de Portugal, entidade que, por sua vez, irá 
definir a data de lançamento do concurso 
público e recolher as propostas dos pro-
motores interessados.

Ainda sem se conhecerem os contornos 
do empreendimento, incluído no progra-
ma Revive desde 2016, e nem tão pouco os 
custos associados ao mesmo, sabe-se que 
o projeto tanto pode conduzir à construção 
de um estabelecimento de hospedagem 
como a qualquer outro tipo de exploração 
turística. Garantida é, para já, a concessão 
de exploração do espaço por 50 anos.

“O lançamento do concurso público 
é como que uma espécie de luz ao fundo 
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do túnel, porque transmite a esperança de 
que, ao fim de muitas décadas, aquele lo-
cal místico seja, finalmente, reabilitado e 
utilizado com fins que beneficiam não só 
o concelho mas toda a península de Se-
túbal”, disse ao Semmais o presidente da 
câmara, Francisco Jesus.

O autarca, salientando a importância 
do local, recorda que a edilidade havia 
cedido, há vários anos, toda a ala Norte 
do Santuário ao Estado, para que este a 
reabilitasse. No entanto, não só o Estado 
não cumpriu a parte que acordara, como 
mais recentemente a autarquia se viu na 
necessidade de recomprar. “A câmara de 
Sesimbra pagou 327 mil euros para ficar 
com o mesmo espaço que anos antes deu 
e fica ainda responsável pelas obras que 
deveriam ter sido executadas pelo ante-
rior proprietário”, disse.

AUTARQUIA JÁ FEZ VÁRIAS 
INTERVENÇÕES NO LOCAL 

Entretanto, o município procedeu já a 
um conjunto de intervenções, de onde se 
destacam, numa primeira fase, a instala-
ção de iluminação no Santuário, o arranjo 

do terreiro, a pintura da Ermida da Me-
mória ou o melhoramento das ligações 
pedonais e, mais recentemente, o restauro 
da Casa da Água, já concluído, ou a reabi-
litação da envolvente e do aqueduto, que 
estão em curso.

Sobre a importância do futuro projeto, 
Francisco Jesus não tem quaisquer dúvi-
das: “Será uma âncora para toda a região. 
A importância do monumento, mas tam-
bém do local, são garantias de sucesso. O 
Santuário está localizado dentro da área do 
Parque Natural da Arrábida, existem vestí-
gios culturais e históricos muito relevantes, 
como as pegadas dos dinossauros, e ainda 
podemos adicionar a importância que o es-
paço possui para o turismo religioso”.

Embora ainda não seja conhecida a 
data em que se procederá ao lançamen-
to do concurso público, a verdade é que 
diversos investidores já terão mostrado 
interesse no projeto, havendo até quem 
já tenha iniciado trabalhos exploratórios 
para chegar à melhor solução a adotar. 
“Sim, sabemos que já existem promoto-
res interessados”, confirmou Francisco 
Jesus. 

Centro de Saúde  
da Baixa da Banheira 
concluído em 2021
O novo espaço há muito que era reivindicado 
e visa servir mais de 30 mil utentes. Situada 
junto à Escola D. João I, a unidade de saúde 
prevê-se concluída no verão de 2021.

TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

COM UM INVESTIMENTO de 2 milhões e 
444 mil euros, o novo centro de saúde vai 
substituir o que se encontra em funcio-
namento desde os anos 70 num prédio de 
três andares, mas que “não tem as melho-
res condições, uma vez que não foi pensa-
do para esse fim”, assume ao Semmais Rui 
Garcia, presidente da câmara da Moita.

A nova Unidade de Saúde Familiar da 
Baixa da Banheira, cujas obras arranca-
ram no início do ano, vai abranger cerca 
de 30.400 pessoas e, lembra o autarca, há 
muito que era reivindicada pela câmara, 
pela União de Freguesias da Baixa da Ba-
nheira e do Vale da Amoreira e pelos uten-
tes, uma vez que a atual “já não tem capaci-
dade para receber toda a população local”.

Devido à “dimensão e às necessidades 
que exige para um bom funcionamento”, 

Rui Garcia espera que a nova infraestru-
tura venha a criar mais postos de traba-
lho, embora essa responsabilidade seja 
da autoridade de saúde, a entidade ges-
tora.  

O investimento nas obras de edifica-
ção está a cargo do Ministério da Saúde, 
tendo a autarquia assumido os encargos 
com a elaboração dos projetos - quer das 
especialidades como da coordenação da 
fiscalização técnica da empreitada - dos 
arruamentos, arranjos exteriores, esta-
cionamentos, infraestruturas e respetivas 
ligações de água, esgotos, eletricidade e 
telefone, num montante global de 335 mil 
euros. 

O terreno, onde está a ser construído o 
novo centro, foi também cedido pelo mu-
nicípio. 
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Encosta do Forte  
de São Filipe  
alvo de novo reforço
Projeto surge após terem sido detetadas 
linhas de deslizamento mais profundas na 
encosta do que as inicialmente identificadas. 
A autarquia espera ver a obra concluída em 
meados de 2023.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

NA SEQUÊNCIA da primeira obra já realiza-
da, o lançamento do concurso público para 
a “Intervenção de Natureza Estrutural para 
evitar derrocadas na encosta do Forte de 
São Filipe em Setúbal - Fase 2” foi aprova-
do, recentemente pelo executivo municipal. 
O objetivo é garantir a estabilidade do forte 
e salvaguardar a segurança dos visitantes. 

Em conversa com o Semmais, Carlos 
Rabaçal, vereador das Obras Municipais, 
explica que a necessidade desta nova in-

tervenção surge após os ensaios prévios 
de ancoragem que, em 2019, detetaram 
que o maciço onde está situado o Forte 
de São Filipe tem linhas de deslizamento 
mais profundas do que as inicialmente 
identificadas. “Houve também a neces-
sidade de fixar alguns aspetos relacio-
nados com o Torreão, através do preen-
chimento das fendas existentes, que não 
estavam previstos na primeira fase”, afir-
ma o vereador. A empreitada vai incidir, 

sobretudo na “carga de tração a instalar 
nas ancoragens definitivas, que por in-
capacidade geológica-geotécnica do ma-
ciço terão forçosamente de acomodar 
valores inferiores aos inicialmente pre-
vistos”.

A estabilização do Forte de São Filipe, 
diz a autarquia, tem sido acompanhada 
pelo LNEC- Laboratório Nacional de En-
genharia Civil ao longo de 15 anos, tor-
nando-se atualmente necessária a conso-
lidação da encosta. 

Apesar do carácter urgente da obra, 
a câmara de Setúbal decidiu lançar um 
Concurso Limitado por Prévia Qualifica-
ção, no qual, segundo o vereador, são ava-
liadas as capacidades, competências e ex-
periência das empresas neste tipo de obra. 
“Este procedimento atrasa um bocadinho 
os trabalhos, no entanto ganha-se muito 
porque fica selecionada a melhor empre-
sa das candidatas”, afirma. 

O preço base da empreitada será de 
4 374 930,31 euros, tem um prazo de exe-
cução máximo para 600 dias e conclusão 
prevista para meados de 2023. 

A autarquia espera começar os traba-
lhos no primeiro trimestre do próximo 
ano, uma vez que se trata de uma obra 
“extremamente essencial para a cidade”, 
afiança Carlos Rabaçal. 

LOCAL

População do Castelo 
manifesta-se hoje 
contra aterro  
do Zambujal
O mau-cheiro e a má qualidade do ar já 
foram detetados em Fernando Pó, a cerca 
de 50 quilómetros de distância. Já corre um 
processo em tribunal, mas empresa continuar 
a fazer despejos ilegais.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A POPULAÇÃO DO CASTELO, freguesia 
de Sesimbra, volta na manhã desta sexta-
-feira, pelas 11h00, a sair à rua em protesto 
contra a utilização do aterro do Zambujal, 
um local onde são vazados e queimados 
detritos apesar de tal prática estar legal-
mente proibida há mais de um ano.

“O mau cheiro é diário. Existe com-
bustão subterrânea e os cheiros, que se 
notam há muitos anos, agravaram-se 
desde um incêndio ocorrido no aterro em 
agosto do ano passado”, disse ao Semmais 
a presidente da Junta de Freguesia do 
Castelo, Maria Manuel Gomes.

Hoje, na sequência de muitos ante-
riores protestos e processos judiciais já 
instaurados, parte dos 19 mil residentes 
da freguesia vão novamente manifestar-
-se na rua. “As pessoas não conseguem 
suportar o cheiro, que não só provoca 
mau estar respiratório como se impregna 
no vestuário. Recentemente foram feitas 
análises à qualidade do ar. Fizeram-se 
medições em Fernando Pó, Chamusca 

e Lourinhã e, em Fernando Pó, que dis-
ta daqui (Castelo) 50 ou 60 quilómetros, 
constatou-se a má qualidade devido ao 
aterro”, adiantou a autarca.

AUTARCAS REITERAM ILEGALIDADES 
COMETIDAS PELA EMPRESA 

Também o presidente da câmara de 
Sesimbra confirmou ao Semmais os cons-
tantes protestos e as inúmeras diligências 
já efetuadas. “Este é um processo que se 
arrasta há muitos anos. A empresa está 
proibida de utilizar o aterro, mas, mesmo 
assim, faz descargas constantes. Por isso 
existe um processo que está a ser con-
duzido pelo Ministério Público e que foi 
mandado instaurar pela Comissão Coor-
denador de Desenvolvimento Regional, 
onde a própria câmara e a Junta de Fre-
guesia do Castelo apresentaram diversas 
queixas”, disse.

Francisco Jesus lembrou também que 
os tribunais já recusaram os requerimen-
tos da empresa que gere o aterro, a Gree-

nall Life, Lda, pelo que todos os depósitos 
de detritos (alguns serão lamas e detritos 
industriais) são ilegais. “Neste momento 
todos os resíduos ali depositados cons-
tituem ações fora da lei. A empresa não 
possui autorização para depositar no 
aterro feito no buraco da antiga pedreira 
qualquer tipo de resíduo”.

Mas, mesmo com todas as ilegalida-
des, a verdade é que, segundo diz Maria 
Manuel Gomes, é frequente serem avista-
dos camiões que vão descarregar no local. 
“Por vezes as pessoas chamam-nos, mas, é 
tudo tão rápido que não chegamos a tem-
po. No entanto, recentemente, a GNR con-
seguiu identificar uma dessas situações”, 
afirmou ainda a autarca, confirmando que 
têm sido comunicadas as infrações deteta-
das e notificados o Ministro do Ambiente, 
GNR – SEPNA, CDRLVT, Inspeção-Geral 
da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordena-
mento do Território e Ministério Público.

O Semmais, tal como já aconteceu 
noutras ocasiões, tentou sem êxito con-
tactar telefonicamente a Greenall Life 
Lda. 

Milhões 
reabilitam 
Moinho 
Grande 
A obra deve iniciar-
-se ainda este ano. 
Aumenta a oferta 
turística, de lazer, 
cultural e desportiva 
do concelho.

TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO

O MOINHO GRANDE DO BARREIRO, um 
moinho de maré que remonta ao século 
XVII, localizado na zona de Alburrica e 
que se encontra em ruínas, vai ser reabili-
tado. O anúncio foi feito pela câmara, que 
espera iniciar as obras ainda antes do fi-
nal do ano, criando no concelho mais um 
polo de atração turísticas e cultural.

“Esperamos que o concurso para a 
reabilitação do moinho fique concluí-
do dentro de uma semana e que a obra 
se possa iniciar ainda este ano”, disse ao 
Semmais o vereador Rui Braga. De acor-
do com o autarca, os trabalhos deverão 
decorrer durante oito meses e terão um 
custo de 1,8 milhões de euros, dos quais 
50% serão provenientes de verbas comu-
nitárias e os restantes da autarquia.

Falando sobre a importãncia da obra 
no concelho, o vereador referiu que a 
mesma tem um grande impacto, uma vez 
que constitui uma “valorização turística 
e cultural”. “O interior, por exemplo, terá 
todos os instrumentos que eram utiliza-
dos na época em que funcionava”, disse.

Também o presidente Frederico Rosa, 
fez questão de salientar a importância des-
te projeto que, em sua opinião, serve para 
“promover a visitação e utilização social 
do equipamento, melhorando a sua ima-
gem a nível ambiental e estético, valori-
zando-o como símbolo cultural da cidade”.

O moinho de maré, construído em 
1652 e que laborou até 1892, está localiza-
do numa área classificada municipalmen-
te como de “Espaços Verdes de Recreio e 
Lazer e de Proteção e Enquadramento”, os 
quais são definidos como, “espaços afetos 
ou destinados, predominantemente, ao re-
creio e lazer da população e à proteção do 
meio ambiental e enquadramento paisagís-
tico”. Este mesmo facto é valorizado pelos 
autarcas que, deste modo, consideram que 
ao mesmo tempo que se promove a recupe-
ração do edificado histórico, contribuiu-se 
decisivamente para criar novos polos re-
lacionados com a prática desportiva, uma 
vez que o local é dotado para a mesma. Será 
ainda criado um percurso interpretative.

O projeto de arquitetura inclui, entre 
muitas variantes, “a reedificação em al-
venaria dos muros”, a “recuperação de 
comportas que permitam a troca de água 
entre a caldeira e o estuário” e a “recons-
trução, desde as fundações, assentes so-
bre estacas de madeira originais”.  
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CULTURA

FESTIVAL FOI CANCELADO, MAS O ESPETÁCULO CONTINUA NO FÓRUM LUÍSA TODI 

“A Garota Não” dá música  
aos bailarinos da academia
Com um trabalho 
inspirado em 
diferentes géneros 
musicais, a voz de “A 
Garota Não” convida 
os bailarinos da 
Academia de Dança 
Contemporânea 
de Setúbal a 
movimentarem-se 
ao seu ritmo. O 
palco é Fórum 
Municipal Luísa 
Todi, na próxima 
segunda-feira. 

TEXTO: RAFAEL DE BARROS  
IMAGEM: DR

A FUSÃO entre as duas expressões ar-
tísticas surgiu no âmbito do Festival de 
Música de Setúbal. O evento foi cancela-
do, mas a forte procura do público para 
assistir ao espetáculo (já havia muitos bi-
lhetes vendidos) levou a autarquia a pedir 
à cantora para reagendar a atuação. “A 
Garota Não”… não hesitou em aceitar até 
porque, disse ao Semmais, “era um dese-
jo que tinha desde o lançamento do disco 
fazer um videoclip com a participação da 
ADCS”. “Quando a autarquia nos contac-
tou na tentativa de reagendarmos a data, 
já nem equacionava fazê-lo sem levar a 
ADCS. A nossa parceria inicial com o vi-

deoclip não chegou a acontecer, mas vai 
acontecer agora, e será uma viagem muito 
mais profunda e bonita”.

Assumidamente uma artista de inspi-
rações miscigenadas - os seus trabalhos 
têm influências variadas que vão do rap 
português ao folk americano, passando 
pela música popular brasileira e pelo pop 
britânico -, esta colaboração com a aca-
demia marca o curriculum da cantora e 
compositora com uma ‘melodia’ muito es-
pecial. “Estou a trabalhar com a ADCS em 
sete ‘quadros’ num espetáculo que conta 
com 14 temas. Portanto, há uma parti-
cipação muito intensa da academia. Foi 
uma forma ousada de abraçarmos este 
desafio, mas a única que fazia sentido. Os 
mergulhos, quando os damos, têm de ser 

um pouco de superfície, mas um tanto de 
fundo do mar. É dessa parte que eu gosto 
mais”, partilhou com o nosso jornal. 

DO GRUPO DE PERCUSSÃO  
AO PRIMEIRO PROJETO INDIVIDUAL

Esta não é a primeira vez que “A Garota 
Não” (nome artístico da setubalense Cátia 
Oliveira) atua no Fórum Municipal Luísa 
Todi, pois, recorda, fez parte de uma “apre-
sentação do grupo de percussão da AP-
PACDM, do qual era monitora, na altura”. 
Contudo, no dia 23 a sonoridade é outra. 
“Este espetáculo será sempre uma expe-
riência nova, porque é o meu projeto. Uma 
reunião de canções que falam muito sobre 
o que tem sido o meu caminho enquanto 
mulher, amiga, cidadã, Ser Humano! Tem 
bocados da minha vida, do coração que ri, 
que bate e que chora cá dentro. E quando 
penso que ainda no outro dia estas can-
ções não saiam do meu quarto, no bairro 
2 de Abril, onde tocava e cantava baixinho 
sempre na insegurança de alguém ouvir 
e as achar más… então sim, levá-las ao 
Fórum é um passo de gigante”, partilha. 

Fã incondicional da cidade sadina, que 
diz “adorar até ao ossos”, Cátia Oliveira 
vai apresentar o álbum de estreia “Rua das 
Marimbas”, lançado em 2019. Canta que 
“a vida é um belo exercício de se cumprir, 
mesmo com perdas, desilusões, amargos de 
boca”. Nas suas palavras “é sobre isso que 
falam as minhas canções.  De encontrarmos 
aquele bocadinho de beleza no quadro mais 
violento ou doloroso, de transformarmos a 
dor e a raiva em alguma coisa que nos faça 
avançar sem comprometer a nossa capaci-
dade de ser alguma forma de amor”. Uma 
reflexão sobre a existência a ser movimen-
tada pelos corpos dos bailarinos da Acade-
mia de Dança Contemporânea de Setúbal, 
no palco do Luísa Todi.  

DançArte há 25 anos 
em Palmela 
Apesar da crise pandémica, a DançArte 
procura soluções para os novos tempos  
sem pôr em causa a criatividade e a dedicação 
dos trabalhos em prol do público. 

TEXTO: ANABELA VENTURA IMAGEM: DR

A DANÇARTE, companhia residente do 
Cine Teatro S. João, em Palmela, no ano 
em que celebra 25 anos de atividade, viu-
-se forçada a parar o trabalho presencial 
entre março e setembro devido à pande-
mia. Contudo, recriou-se na nova realida-
de. Depois do espetáculo “Syrah a Solo”, 
integrado no ciclo Syrah e estreado em 
outubro, e da peça infantil “Pé Ante Pé”, 
aposta agora na Semana(s) da Dança, com 

diversas propostas a decorrerem até final 
deste mês.

A estrutura continua “bastante apreen-
sivas” sobre todo o processo no contexto 
atual e, por isso, “as decisões sobre as ati-
vidades requerem cautela e alerta, de for-
ma a evitar situações precipitadas”, vinca 
ao Semmais a diretora Sofia Belchior.  

Além de produzir vários espetáculos ao 
longo do ano, a DançArte, integrada na Pas-

sos e Compassos, vai continuar a formar no-
vos bailarinos e públicos, sempre com “cria-
tividade e dedicação”, realça a responsável, 
acrescentando que o balanço em território 
palmelense é “positivo e, em muitas situa-
ções superado, face às expetativas iniciais”.   

Em 25 anos de atividade subiram ao 
palco nove produções para a 1.ª infância, 
22 para crianças, oito pontuais e 51 para o 
público em geral, inseridos em vários ci-
clos temáticos. 

Sofia Belchior está satisfeita com a es-
colha de Palmela para “criar vários pro-
jetos, pois oferece boas condições e um 
forte apoio da comunidade”. Por isso, diz, 
“é nossa intenção prosseguir o trabalho 
neste concelho, em parceria com o muni-
cípio, e continuar a investir num território 
já por si rico e acolhedor”. 

Quanto ao futuro, a diretora reconhe-
ce “não ser fácil” fazer planos. “Vamos cen-
trar a nossa atenção no presente, na ma-
nutenção da nossa existência e nos nossos 
colaboradores. É fundamental aceitar a 
mudança e encontrar as soluções adequa-
das para a realidade de hoje” disse. 

“HOT TEA”

Espetáculo teatral apresentado pela 
AJAGATO, com o apoio da Direção 
Regional da Cultura do Alentejo, sendo 
composto por cinco peças curtas da 
autoria de Harold Pinter (1930-2008).  
Histórias, por vezes brutais, em que 
se pretende envolver o público num 
“universo de incertezas, contradições, 
mentiras, invenções”. 
Alcácer do Sal
Auditório Municipal, 
20 de novembro

“O PÁSSARO DE FOGO 
RE.IMAGINADO”

Num mundo de fantasia, onde se 
misturam vários contos da cultura 
popular da antiga Rússia, Marina 
Popova apresenta uma peça coreográfica 
onde o imaginário fantástico das fábulas 
é ilustrado com uma seleção musical 
que marcou a sonoridade pop/rock das 
últimas décadas no Ocidente. 
Baixa da Banheira
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo,  
20 de novembro

“HÄNDEL… LÁ COM ESSA MÚSICA!”

Obra que celebra a música de Georg 
Friedrich Händel, um dos expoentes do 
barroco musical. Uma criação de Teresa 
Gafeira com interpretações de Anabela 
Ribeiro, Carolina Dominguez, João 
Farraia e João Maionde 
Almada
Teatro Municipal Joaquim Benite,  
21 e 22 de novembro

“DA CALÇADA PARA O MUSEU”

Tributo aos detalhes da calçada 
portuguesa da cidade de Setúbal, a 
partir de uma exposição fotográfica e 
documental realizada por Pedro Soares. 
Dos vários elementos, destacam-se o 
brasão do município, figuras geométricas 
e ondas.
Setúbal
Museu do Trabalho Michel Giacometti,  
até 30 de dezembro

Agenda
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DEPOIS DE 20 ANOS DE NEGOCIAÇÕES, GRUPO AFA AVANÇA COM MEGAPROJETO 

300 milhões prometem  
nova vida ao Cais do Ginjal
Dentro de oito anos, numa extensão de 
um quilómetro, existirá um hotel com 160 
quartos, 300 apartamentos, novas lojas e 
serviços diversos. Desbloqueado imbróglio 
com mais de duas décadas.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O CAIS DO GINJAL, em Cacilhas, Almada, 
vai finalmente ser reabilitado. Conside-
rada como uma das zonas mais nobres 
do concelho, a frente ribeirinha, numa 
extensão de cerca de um quilómetro, de-

verá entrar brevemente em obras, dando 
lugar a um hotel, habitações, comércio e 
serviços. Uma remodelação reclamada há 
mais de duas décadas e que deverá ficar 
concluída oito anos após o início dos tra-

balhos. Ao todo serão gastos cerca de 300 
milhões de euros.

Denominado pelos serviços camará-
rios como “a porta de entrada fluvial de 
Almada”, o Cais do Ginjal (cujo Plano de 
Pormenor foi aprovado por todos os par-
tidos no passado dia 2) ficará aos cuida-
dos do Grupo AFA, o qual, como promo-
tor, tem a incumbência de ali edificar um 
hotel com 160 quartos, mas também 300 
apartamentos para habitação, diversas 
frações de comércio e serviços, equipa-
mentos sociais e ainda um parque de es-
tacionamento com capacidade para 500 
viaturas.

De acordo com o que disseram ao 
Semmais os responsáveis do grupo, a 
área bruta destinada à construção com-
preende mais de 90.000 metros quadra-
dos. “Para o Grupo AFA, o objetivo deste 
projeto é tornar o território abandonado 
do Ginjal num ícone da margem Sul e isso 
requer um investimento de 300 milhões 
de euros e uma duração de cerca de oito 
anos”, adiantou o promotor.

A câmara e o investidor trabalham 
na reestruturação do Cais do Ginjal des-
de 1999, ano em que o grupo madeiren-
se iniciou a aquisição de vários imóveis e 
parcelas de terrenos e edifícios em ruínas 
a mais de 20 proprietários diferentes. Se-
gundo o promotor, o processo envolveu 
“aquisições complexas em negociações 
com empresas proprietárias, mas sobre-

tudo com particulares. A própria autar-
quia tinha, até então, consideráveis difi-
culdades em desenvolver a zona do Ginjal 
por falta de entendimento entre o elevado 
número de proprietários envolvidos”. 

PORTA ABERTA PARA A FRUIÇÃO 
URBANA E PARA O TURISMO

Resolvido o impasse, o Cais do Ginjal, 
diz a autarquia, “vai voltar a ser um espaço 
vivido da cidade de Almada, do concelho, 
mas também da Área Metropolitana de 
Lisboa”. “Nele coexistirão as várias fun-
ções urbanas que caracterizam uma ci-
dade, desde os usos residenciais, comple-
mentados por atividades comerciais, mas 
também o turismo participa na dinami-
zação deste território de uma forma par-
ticular, nomeadamente através da recupe-
ração e readaptação da antiga fábrica de 
óleo de fígado de bacalhau, contribuindo 
para a manutenção da memória industrial 
do local”, disse ao Semmais um responsá-
vel municipal que solicitou o anonimato. 

Os objetivos da câmara de Almada 
passam também pela “manutenção e re-
qualificação das atividades de restaura-
ção existentes”. O projeto prevê também 
a manutenção e o reforço da oferta de 
infraestruturas culturais, nomeadamente 
com a construção de um grande equipa-
mento municipal no local onde, atual-
mente, está a Casa Municipal da Juventu-
de - Ponto de Encontro.

A edilidade salienta ainda “a melhoria 
das condições de mobilidade e de interli-
gação deste território com a cidade, no-
meadamente com o alargamento do cais 
e a melhoria não só das ligações com Ca-
cilhas e com o jardim do Rio, mas também 
entre o cais e a Quinta do Almaraz, atra-
vés do referido equipamento municipal 
que incluirá uma ligação entre a cota alta 
e baixa da cidade”.  

NEGÓCIOS

Porto de Sines movimenta  
mais de metade das cargas do país
Reforço da operação da Madway poderá alavancar o bom desempenho da infraestrutura portuária 
de Sines. Também Setúbal apresenta resultados em crescendo relativamente às cargas “on a roll”.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O PORTO DE SINES é responsável por 
mais de metade de todo o tipo de cargas 
movimentadas nas estruturas marítimas 
nacionais. De acordo com as últimas esta-
tísticas da Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT) o volume de cargas ali 
registado entre janeiro e setembro deste 
ano atingiu os 50,5% do total do país.

Esta tendência assinalada na infraes-
trutura de Sines deverá ser ainda mais 
reforçada depois de a Medway, o maior 
operador ferroviário de transporte de 
mercadorias a operar na Península Ibé-
rica, ter aderido à Comunidade Portuária 
e Logística de Sines (CPLS), contribuindo 
desse modo para o aumento da capacida-
de de manuseamento de todas as cargas.

Em declarações ao Semmais, o pre-
sidente da administração do porto, José 
Luís Cacho, considera que esta nova par-
ceria é “deveras importante” e servirá 
para “reforçar” os bons desempenhos que 
estão a ser obtidos.

O líder da CPLS, Jorge d’Almeida, em 
declarações públicas, adiantou que “a 
adesão deste operador ferroviário e logís-
tico constitui uma importante mais valia 
para a nossa associação, reforçando a ca-
pacidade e empenho no desenvolvimento 
do complexo portuário, industrial e logís-
tico de Sines”.

OPERADOR FERROVIÁRIO MOVIMENTA 
MAIS DE 400 COMBOIOS POR MÊS

A Medway é o principal operador fer-
roviário na estrutura de Sines, movimen-
tando mais de 100 comboios semanais 
entre este porto e os principais portos se-
cos nacionais. Oferece também ligações 
regulares a Espanha e opera várias plata-
formas logísticas na Península Ibérica.

Sobre o aumento das movimentações 
de cargas, José Luís Cacho disse que é 
esperado, no balanço final do ano e tam-
bém no que se refere a 2021, que aumente 
o volume da contentorizada. O acréscimo 

de contentores movimentados, que é ago-
ra de 57,1% do total nacional, compensa, 
diz o presidente da administração, o de-
créscimo nas movimentações de cargas 
energéticas, o qual é uma consequência 
lógica do processo de descarbonização 
em curso.

Ainda no que se refere à carga con-
tentorizada é de registar o acréscimo de 

16,5% verificado no porto de Setúbal, o 
qual corresponde a 186,6 mil toneladas 
de mercadorias. A infraestrutura sadina 
distinguiu-se, também, pela movimenta-
ção de carga “on a roll” (deslocada sobre 
rodas) apresentando resultados relativos 
a julho que corresponde a um aumen-
to de 51,6%, face a igual período do ano 
transato.  

Projeto deverá demorar oito anos até estar concluído
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NEGÓCIOS

Produção de carros na Autoeuropa  
passa de 254 mil para 199 mil
Empresa só vai laborar 11 dias em dezembro, mas assegura que, para já, não fará despedimentos 
nem cortes salariais. Mercado e abastecimento ditam a redução na produção. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A SUSPENSÃO DA PRODUÇÃO na Au-
toeuropa por um período de 17 dias du-
rante o mês de dezembro poderá vir a 
refletir-se, a médio prazo, na manutenção 
de algumas centenas de trabalhadores 
sem contrato. Para já ainda não estão pre-
vistos quaisquer cortes de vencimentos 
nem estão decididos despedimentos, mas, 
para o futuro, de acordo com as estrutu-
ras sindicais, é necessário assegurar que 
os colaboradores sem vínculos definiti-
vos, a exemplo do que sucedeu há cerca 
de um mês, não sejam sacrificados.

A redução dos dias de trabalho em de-
zembro terá como principal consequência 
a diminuição de produção de menos 7000 
automóveis. Este número, anunciado pela 
comissão de trabalhadores e confirmado 
pela administração, foi também assegura-
do ao Semmais pelo responsável da UGT 
de Setúbal, Manuel Fernandes, que apre-
sentou duas razões para a quebra na pro-
dução. “Por um lado, a Autoeuropa reduz 
o número de carros fabricados porque o 
mercado atual não tem capacidade para 
absorver todos os que são produzidos. 

Por outro, esta redução tem também a ver 
com o facto de muitos dos mais de 100 
fornecedores da Autoeuropa não conse-
guirem abastecer, devido a problemas re-
lacionados com a pandemia, toda a linha 
produtiva”.

O dirigente da UGT garante que nos 

encontros entre a administração e os re-
presentantes dos trabalhadores não se 
colocou, para já, a possibilidade de des-
pedimentos ou de cortes salariais. “O que 
temos de ponderar é a possibilidade de a 
empresa, a exemplo do que já fez recen-
temente quando prescindiu de 120 traba-

lhadores, vir a dispensar outros que não 
possuem vínculo. Hoje a Autoeuropa tem 
ao seu serviço empresas que contratam 
a recibos verdes e são essas pessoas que 
acabam por ser sacrificadas”, disse.

“É preciso acabar com a instabilidade 
laboral e a ansiedade que acaba por atin-
gir as várias centenas de trabalhadores 
da Autoeuropa que se encontram em si-
tuação precária. Mandar para casa estas 
pessoas devido a uma situação conjuntu-
ral não faz o sentido que poderia ter caso 
se tratasse de uma situação estruturante. 
Quer isto dizer que não se deve despedir 
agora, criando problemas sérios, para se 
voltar a contratar as mesmas pessoas da-
qui por uns meses, quando a situação tiver 
melhorado”, adiantou Manuel Fernandes.

A Autoeuropa é a empresa líder das 
exportações nacionais e emprega cerca 
de 6.000 pessoas. No ano passado atin-
giu o pico máximo na produção de auto-
móveis, tendo chegado aos 254.600. Para 
este ano, atendendo aos cortes na labora-
ção já anunciados, o número de veículos 
construídos deverá ser 199.000.  
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

O Ventura e 
o seu Chega
SÃO MUITAS as teses que correm 
sobre André Ventura e o Chega. Vão 
da aceitação envergonhada à mais 
enfática repulsa, por significar um 
pendor populista que não tem 
encontrado grande chão na nossa 
já madura democracia.
Sou dos que pensa que Ventura é 
um logro, um boçal mal amanhado, 
a roçar o farsante, capaz de dizer 
tudo e o seu contrário em tempo 
recorde e mediante o palco e a 
circunstância. É, por isso mesmo, 
um oportunista. 
Não quero julgar Rui Rio e o PSD 
pela investida nos Açores, aceite do 
ponto de vista do jogo de poder e 
da legitimação parlamentar - até 
porque Costa abriu o precedente 
- mas não sei se foi boa ideia.
Ventura parece valer pelo seu 
partido, mas considero que há 
muito Chega para além de Ventura. 
E é esse o perigo. André Ventura é 
apenas um aventureiro, que não 
espelha coerência, socorre-se de 
um discurso opaco, num leito 
vazio, e que pode esfumar-se na 
medida da vertigem que lhe deu 
exposição pública, mas o partido 
que fundou alberga e esconde 
gente perigosa. 
E não é pela via constitucional que 
a desdita se afunda, mesmo que o 
líder Ventura proclame aos quatro 
ventos e tantos outros oráculos que 
pugna por uma nova república. 
Acredito que será sempre 
combatido pela força da 
democracia e pelo voto dos 
portugueses que tem sabido bem 
discernir sobre ideias e idiotas.
Mas há um papel central que o 
espectro partidário assente no 
nosso regime democrático tem 
inevitavelmente que desempenhar. 
Não deixar que este espaço 
sombrio se alargue, sob pena de 
permitir, por inação, o abrir de um 
fosso insanável na política 
portuguesa. 
Ventura pode ser um tonto, de 
ambição desmedida, à procura de 
um futuro pessoal risonho, sem 
ciganos, ‘outras raças menores’ 
como tantas vezes verborreia, e 
gente desfavorecida ao seu redor, 
mas a insatisfação, o 
descontentamento e contestação 
popular sobre a governação do país 
e sobre a inconstância das 
oposições, são seiva da boa para o 
germinar de bolsas extremistas 
mais contundentes. A história já 
nos confrontou com demasiados 
cenários da mesma nascença.  

OPINIÃO

Para onde foi o turismo 
a que temos direito?

TURISMO SEMMAIS
JORGE HUMBERTO
COLABORADOR

SERÁ QUE A PANDEMIA mudou o turis-
mo para sempre? Pelo menos no pequeno 
“sempre” que corresponde às nossas vidas?

A resposta é a mais simples do mundo: 
ninguém sabe!

Sejamos humildes por uma vez já que 
no início da pandemia não o fomos. Em 
nome do domínio do Homem sobre o pla-
neta desvalorizámos o “vírus chinês” e ele 
virou rapidamente “vírus mundial”. Che-
gou às nossas vidas e às nossas casas.

O regresso do turismo não será certa-
mente para amanhã. Quase todos os es-
tudos de referência dizem que serão pre-
cisos 4 anos. 4 longos anos. Pode ser que 
sim. Pode ser que não.

Mas a pergunta essencial não é o 
“quanto tempo?” mas sim “o que fazer no 
durante?” Apetece responder: “voltar ao 
básico”.

E o básico começa por ser a comuni-
dade. A nossa. E a nossa alargada. Con-
temos, para já, com os clientes da nossa 
rua, do nosso bairro e da nossa cidade. A 
seguir concentremo-nos nos turistas do 
nosso próprio país. E só depois pensemos 
em quem desde de aviões.

Estamos assim reduzidos a um turis-
mo nacionalista. O que a mim me deixa 
emoções contrastantes. Por um lado o 
nacionalismo não é a minha praia. Foi na 
política a causa dos maiores terrores do 
século XX. Por outro lado o mercado in-
terno que vale 30% em Almada, 52% em 
Setúbal e 49% em Sesimbra (só para vos 
dar alguns exemplos) sempre deveria e 
deve, hoje mais do que nunca, ser alvo de 
uma atenção muito especial.

Falando com muitas empresas de tu-
rismo (em particular alojamento e anima-
ção turística), nos últimos 2 meses, per-
cebi o “novo normal” representado pela 
“redescoberta” dos clientes portugueses.

2020, ou a parte dele que teve turismo, 
revelou uma nova realidade de clientes 
portugueses que normalmente viajariam 
para o exterior e que, desta vez, ficaram 
em Portugal e revelou, em simultâneo, um 
país à procura de si próprio.

Para as empresas de Sesimbra e de 
Setúbal foi uma excelente surpresa em ju-
lho, agosto e até setembro. Fez perceber 
oportunidades de negócio aqui mesmo 
ao lado. E o aqui mesmo ao lado pode ser 

Lisboa, Sintra, Loures, Braga, Porto, Gui-
marães, Aveiro ou Coimbra. Os portugue-
ses salvaram o que foi possível salvar do 
verão.

A má notícia é que o mercado interno 
não chega, nem pouco mais ou menos, 
para manter o grande, crescente e diverso 
tecido empresarial da nossa região.

Estão interessados em saber o peso do 
turismo na nossa Região (AML)?

Vamos a isso: antes da pandemia, o 
sector do turismo gerava na Região de 
Lisboa 14,7 mil milhões de euros de re-
ceita anual, sendo a região que mais 
contribuía para as receitas nacionais; as-
segurava ainda mais de 200 mil empre-
gos e contribuía com 20,3% para o PIB 
regional e 15,4% para o emprego.

Por isso à pergunta inicial podemos 
responder que “o turismo a que temos 
direito” foi para o futuro. Esse tempo que 
terá uma vacina disponível e universal. 
Até lá, para empresas e trabalhadores, 
será um tempo para resistir. Porque não 
tenham dúvidas: estamos todos ávidos 
do turismo a que temos direito.

Até já.  

Verdade  
e consequência

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

NA PASSADA terça-feira, 17 de Novembro, 
demos início a um ciclo de conversas on-
line com o título “Verdade e consequên-
cia”, que vai continuar até Janeiro, perto 
da data de estreia da nossa próxima pro-
dução, “Nó”. Estas conversas têm como 
principal objectivo alargar a discussão so-
bre temas que temos vindo a abordar nos 
espectáculos, convidando um conjunto 
de pessoas com percursos muito diversos 
a partilhar connosco e com o público as 
suas experiências e pensamento em rela-
ção ao processo de tomada de decisões. 
Por exemplo: interessa-nos perceber, a 
partir da psicologia ou da neurologia, que 
operações potenciam ou condicionam as 
decisões que tomamos ao longo da vida, 
ou pensar nas condições sociais e polí-
ticas que constituem o contexto em que 
cada indivíduo se move. Terminaremos a 
12 de Janeiro numa conversa com o elen-
co do espectáculo. Vai ser sempre às ter-
ças, às 21h30, com transmissão em directo 
na nossa página de Facebook (facebook.
com/mascarenhasmartins). 

O facto de regressarmos à discussão 
deste tema parece-me um sintoma de 

que a dificuldade de escolher um per-
curso, tanto a nível pessoal como pro-
fissional, é um assunto que nos ocupa 
o subconsciente. No espectáculo “Há 
dois anos que eu não como pargo”, es-
crito pelo Miguel Branco – que, aliás, foi 
o protagonista da primeira conversa –, 
acompanhávamos três amigos em busca 
de um sentido qualquer para as suas vi-
das, que não parecia surgir das suas ocu-
pações profissionais. Era a procura por 
qualquer coisa mais importante do que 
ganhar dinheiro, digo eu, o que se pode 
relacionar com o esgotamento da lógi-
ca que tem sido dominante nas últimas 
décadas. Também agora em “Nó”, escri-
to pela Maria Mascarenhas (com textos 
adicionais do Miguel Branco), passamos 
tempo com três jovens que, no contexto 
do ensino superior, estão à beira da vida 
adulta, a qual parece mais um abismo do 
que a promessa de uma estabilidade feliz. 
Eu, que já não me sinto nesse momento-
-charneira da vida, continuo de vez em 
quando a sentir uma ligeira vertigem. Já 
estou a viver as consequências de muitas 
das decisões que tomei nesse momen-

to, mas tendo em conta o panorama al-
tamente instável do presente, por vezes 
parece-me estar a regressar ao ponto de 
partida. Lembro-me de tentar imaginar o 
que seria o meu quotidiano quando, nas 
velhas carteiras da Escola Secundária 
de Bocage, em Setúbal, me confrontava 
com os resultados inconclusivos de tes-
tes psicotécnicos, com as pressões de vá-
rias origens, de familiares, de amigos, de 
amigos de familiares, professores, enfim. 
Nessa altura, a paisagem parecia tão am-
pla, cheia de possibilidades e promessas, 
só desejava o horizonte. A prática, porém, 
consiste sempre muito mais no lidar com 
a pequena escala, com aquele terreno 
acidentado, este obstáculo que é preciso 
contornar. Um trabalho, outro trabalho, 
ainda outro.

Talvez no presente o horizonte pareça 
só uma miragem, uma projecção. E cada 
vez que alguém começa a escolher o ca-
minho, sabe que provavelmente não está 
a caminhar em direcção a nada que valha 
verdadeiramente a pena. Não sei. É pos-
sível que tão depressa não nos livremos 
deste assunto. 
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Governo não cumpre objetivo  
da retirada de amianto das escolas

Há trumpismo em Portugal!

SIGA O NOSSO CONCELHO
JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SEIXAL 
EX-JORNALISTA

ESPAÇO LIVRE E ABERTO
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

DEPOIS DE TER SIDO anunciado, no pas-
sado mês de julho, pelo Senhor Ministro 
da Educação que o Governo iria financiar 
a 100% as obras de remoção das cobertu-
ras que contêm fibrocimento das escolas, 
o Governo volta atrás com a palavra e re-
mete agora grande parte do valor para as 
autarquias pagarem. Além desta questão, 
é preciso tornar claro que o suposto fi-
nanciamento do Governo para a remoção 
do amianto das escolas afinal provem de 
fundos europeus e não do orçamento do 
Estado.

O Município do Seixal desde a aber-
tura do concurso candidatou 14 esco-
las, tendo sido 13 aprovadas e já 11 estão 
concluídas. Para nosso espanto a 28 de 
outubro, já depois de todas as candida-

turas submetidas, orçamentadas, com a 
aprovação dos fundos europeus e já com 
11 obras concluídas, foi publicada uma 
alteração às regras de financiamento, im-
pondo limites máximos de valor por m2 e 
com efeitos retroativos, fazendo com que 
o suposto financiamento a 100% deixasse 
de o ser.

Esta alteração constitui uma mudança 
das regras no final do jogo, inaceitável do 
ponto de vista institucional, legal e de ges-
tão de fundos públicos.

Aquilo que agora o Governo vem di-
zer é que num investimento total que ul-
trapassam 1 milhão de euros, a autarquia 
tem de colocar do seu orçamento muni-
cipal mais de 400 mil euros, sofrendo por 
isso uma penalização de 40% face ao que 

estava contratualizado nas candidaturas 
já submetidas e, friso mais uma vez, já 
aprovadas.

A autarquia do Seixal está a investir 
mais de 8 milhões de euros em dezenas 
de requalificações das escolas da sua 
responsabilidade, sendo 1 011 132,46€ na 
substituição de coberturas com fibroci-
mento em 14 escolas básicas e jardins de 
infância em todo o concelho.

Mais uma vez o Governo não cumpre 
a palavra dada, pondo critérios econo-
micistas à frente da saúde da nossa co-
munidade educativa. São os alunos, são 
também os professores, os educadores, 
os técnicos auxiliares das escolas e todos 
que contribuem para uma escola digna 
que é um direito fundamental expresso 

na nossa Constituição, que ficam para 
trás em mais uma reviravolta feita pelo 
governo.

Não deixaremos de pugnar para que a 
palavra dada e a assinatura firmada sejam 
cumpridas e as intervenções sejam feitas 
na sua totalidade com os meios próprios 
que o Governo possui para estas situa-
ções.

Podemos assegurar que continuare-
mos a investir na educação e na requali-
ficação das escolas que estão sob a nossa 
responsabilidade e estaremos sempre ao 
lado dos pais, alunos, professores e au-
xiliares na luta por uma Escola inclusiva, 
de qualidade e com instalações que per-
mitam a segurança e o conforto de toda a 
comunidade escolar.  

OPINIÃO

NOS ÚLTIMOS MESES o anti-Trump pro-
liferou na comunicação social, uma cam-
panha com um denominador comum 
para influenciar a população em geral. 
Fomos vítimas de debates televisivos com 
comentadores que se pronunciavam com 
o mesmo vento, estava na moda!

Parece que só o Trump tinha frases es-
túpidas no Twitter, mas nós por cá temos 
decisores políticos e não só, que produ-
zem atos estúpidos.

Não é em Portugal que existe legisla-
ção que obriga num Estado de Emergên-
cia os militares com carreira interrompida 
a serem obrigados a regressarem à efeti-
vidade de serviço? É estúpido e mentira o 
que o Dr. Frederico Varandas se tenha ofe-
recido para prestar serviço, tal aconteceu 
porque foi obrigado por Lei, porque man-
tem vinculo ao Exército e o Ministério Pú-
blico não prossegue com a investigação à 
sua carreira.

Será culpa de Trump e de influência 
dos seus apoiantes que se decrete o Esta-
do de Emergência adotando medidas de 
exceção, para permitir com critérios latos, 
que os comunistas reúnam sistematica-

mente quando a população nem o culto 
dos mortos pode exercer nem o respeito 
pelo atos religiosos existe? Só o ritual co-
munista e o desprezo bem maior da saú-
de pública é respeitado. Talvez, se deva 
pensar na cerca sanitária de quarentena a 
quem se deslocar a Loures para participar 
num circo.

Também foi Trump que influenciou o 
Presidente da República e o seu aluno es-
pecial, António Costa, para que em Maio 
incentivassem a frequentar as idas a res-
taurantes com amigos e beber cerveja de 
forma livre e ainda a frequentarem ativi-
dades culturais com controlos pandémi-
cos no mínimo; naquela época diziam que 
tinha havido um milagre, mas nunca tive-
ram atos pedagógicos para o futuro, que 
é hoje.

Mais tarde comemoram a outorga de 
organizações desportivas de forma saloia 
como se tratasse da conquista de um títu-
lo desportivo para Portugal e após a rea-
lização da prova de automóvel puniram a 
organização da mesma esquecendo-se e 
omitindo as responsabilidades do Estado 
naquela ocorrência. Não se pode tomar 

decisões em cima do joelho, sem que o 
Estado providencie da logística de pre-
venção ajustada; como é habitual é fácil 
passar as culpas a terceiros quando não 
sabem governar e prever o futuro.

Se Trump tem atos irrefletidos mas 
coerentes com o seu pensamento, o que 
se dirá dos nossos lideres políticos em es-
pecial no Governo, que andam há anos a 
degradar as contas públicas e não soube-
rem criar reservas para situações de crise 
como a que estamos a viver.

Acreditamos que foi Trump que ensi-
nou os socialistas do Rato a alterarem o 
pensamento em 2020 daquilo que fize-
ram em 2015. Que perigo advém do parti-
do Chega, que na atualidade é apenas um 
epifenómeno sem estruturas, quando o 
perigo sempre veio dos acordos assinados 
com o BE e PCP, que são partidos estru-
turados e com base consolidada e defen-
sores do que há de mau há na sociedade 
contemporânea e de destruição do desen-
volvimento económico para a manuten-
ção de pequenas oligarquias. A prova que 
aquelas alianças tem que ser combatida, é 
porque já vieram “orientações” do Largo 

do Rato para o terreno peões que produ-
zem ameaças a todos os críticos, onde se 
incluem Deputados do distrito de Setúbal 
e eleitos pelo PS.

Acreditamos que no mais puro dos 
seguidores de Trump existe um orgulho 
nacional acima de outros valores e tam-
bém porque estamos convictos que pas-
sada esta crise profunda corremos o ris-
co de uma nova metodologia tipo Troika. 
Estamos atentos aos sinais que nos inco-
modam, na incoerência de alguns atores, 
como por exemplo Mário Centeno que há 
meses atrás no palco de Ministro das Fi-
nanças dizia que Portugal estava no bom 
caminho e agora descobriu a verdade no 
teatro do Banco de Portugal, afinal não há 
“Money” para injetar na economia e nem 
para apoiar os cidadãos que passam difi-
culdades.

Felizmente, vislumbra-se uma luz al-
ternativa com algumas das acertadas de-
cisões por parte do Presidente do PSD. 
Terá acordado para a vida e deixar de fa-
zer o papel de muleta ou de morto para 
com o eleitorado que espera ansiosamen-
te por País mais feliz. 
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