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PJ sem indícios de irregularidades
no caso do novo aeroporto
Foi a mudança de parecer do ICNF sobre o estudo de impacto ambiental relativo ao novo aeroporto
no Montijo que esteve na origem das buscas da PJ, ordenadas pelo Ministério Público há cerca de duas
semanas. Mas o Semmais sabe que os peritos ainda não encontraram nenhum indício de irregularidade
no processo.
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HOSPITAIS
DO DISTRITO COM
113 INTERNADOS
COVID
Os quatro hospitais públicos da região
registavam, quinta-feira, 113 doentes
Covid internados, 107 na Península
de Setúbal, e 6 no Litoral Alentejano.
Quando a número de infetados,
no espaço de um mês o distrito somou
mais 2.285 casos.
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ABERTURA

EDIFICADO INDUSTRIAL DO BARREIRO NOMEADO DE “INTERESSE PÚBLICO”

Legado patrimonial
alberga 240 empresas
A importância do património físico, mas também cultural e social
está a ser valorizada pelo Estado e também pela Baía do Tejo.
Prosseguem os trabalhos de qualificação e reabilitação.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO
IMAGEM DR
O BARREIRO já foi o mais importante
polo industrial da Península Ibérica e o
quarto mais importante de toda a Europa.
Hoje o sistema produtivo alterou-se, mas
o património deixado na cidade permanece edificado e a despertar cobiça. Tanta,
que o próprio Estado acabou por reconhecer esse valor, mandando classificar
de “Interesse Público” todo o antigo edificado relacionado com a atividade.
Desde o Bairro Operário de Santa Bárbara, ao mausoléu de Alfredo da Silva, passando pelo Museu Industrial, existe um
conjunto de edifícios que, de acordo com
a redação do gabinete da Secretária de
Estado Adjunta e do Património Cultural,
Ângela Ferreira, enviada para publicação
em Diário da República, são sinónimo de
valorização “histórica, cultural e social”.
Em declarações ao Semmais, o arquiteto Sérgio Saraiva, que integra o conselho de administração da Baía do Tejo, diz
que “a salvaguarda do património industrial do Barreiro faz parte de um processo
há muito iniciado e que passa pela requa-

7 DIAS
SETÚBAL VAI IMPLEMENTAR
PROJETO CULTURAL INCLUSIVO
O projeto visa que pessoas com
diversos tipos de deficiência possam
usufruir em pleno de equipamentos
culturais da cidade, como museus
e bibliotecas. Intitulado “Setúbal
- Cultura sem Barreiras”, tem
como propostas a criação de
rotas temáticas pelo património
e exposições de longa duração
com realidade virtual aumentada,
assim como a aquisição de serviços
de conceção de materiais táteis
promocionais e informativos
e conteúdos acessíveis para
equipamentos culturais.
LEROY MERLIN INAUGURA LOJA
NA CIDADE DO SADO
O espaço abriu quinta-feira na
Azeda de Baixo, junto ao Centro
Comercial Alegro. A nova loja em
Setúbal é a primeira da empresa em
Portugal com painéis fotovoltaicos
e carregadores de carros elétricos.
A marca Leroy Merlin apresenta
também um novo conceito compra omnicanal - no qual os
clientes podem conhecer a oferta
disponível nos quiosques digitais,
distribuídos pela loja.
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lificação e valorização do edificado”.
“A ocupação dos espaços antigos com
atividades económicas é um dos objetivos
mais importantes. Um dos bons exemplos
dessa ocupação é o Bairro Operário que,
das 90 moradias originais, ainda tem 25
ocupadas com antigos operários, sendo que
as restantes estão recuperadas e albergam
diversas empresas. Aliás, o parque empre-

LITORAL ALENTEJANO TEM
NOVO SERVIÇO DE URGÊNCIA
A Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano (ULSLA) abriu, quintafeira, o novo Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgica do Hospital
do Litoral Alentejano (HLA), em
Santiago do Cacém (Setúbal), num
investimento de 1,6 milhões de
euros. A diretora do Conselho de
Administração da ULSLA, Catarina
Filipe, considerou a intervenção
como essencial, uma vez que
“vamos ter um serviço com muito
mais espaço do que o atual e vamos

Maioria das casas do Bairro Operário
alberga hoje empresas

sarial do Barreiro tem hoje 240 empresas
e, mesmo que muitas não tenham a grande
dimensão física das antigas, o número continua a servir para demonstrar a importância da região”, adianta Sérgio Saraiva.

ASPETOS CULTURAIS E SOCIAIS
TAMBÉM SÃO ALVO DE VALORIZAÇÃO
O responsável da Baía do Tejo afirma
que a recuperação física do edificado “é
muito importante”, mas “igualmente importante é a possibilidade que se dá às
pessoas de poderem conhecer e usufruir
do património, que não é apenas relativo
aos edifícios, mas também aos aspetos
culturais e sociais”, acrescenta.
“Este processo de reabilitação e divulgação do edificado industrial do Barreiro
é um processo contínuo, que já se vem desenvolvendo há vários anos. Temos como
exemplo o trabalho que foi feito na Alameda da Rua da União, com um mural de
Vhils, e o processo de reabilitação da Casa
Museu Alfredo da Silva, que será iniciado
em breve”, explicou.
Dando outro exemplo do peso que
assume o edificado industrial, Sérgio Saraiva referiu o Museu Industrial, que já
terá sido visitado, desde 2010, por mais de
17.500 pessoas. “É mais um testemunho
do grande interesse que as atividades industrial e empresarial despertam”, disse.
O próprio mausoléu de Alfredo da Silva, que se fosse vivo teria agora 150 anos,
será alvo de intervenção, de modo a enaltecer a figura daquele que muitos consideram ter sido o principal impulsionador
da atividade industrial do concelho.
As empresas industriais, sobretudo
as do setor químico, começaram a instalar-se no Barreiro em 1907. Rapidamente atingiram grande dimensão, porque
existiam boas acessibilidades rodoviária,
marítima e ferroviária (ligação às pirites
alentejanas). Durante mais de um século
contribuíram para o desenvolvimento do
concelho, sendo o edificado agora proposto como de Interesse Público um dos
mais importantes legados.

passar a receber os utentes com
muito melhores condições quer de
privacidade, como de segurança”.

uma gratificação extraordinária,
para os apoiar no período difícil que
a economia do país atravessa.

NAVIGATOR ANTECIPA
SUBSÍDIO NATAL PARA
3200 TRABALHADORES
3.200 trabalhadores da The
Navigator Company vão receber
o subsídio de Natal e o salário
antecipado para reforçar os
rendimentos dos agregados
familiares. Apesar do forte impacto
económico que a empresa tem
sofrido, a Navigator vai ainda atribuir

CÂMARA DO SEIXAL APRESENTA
AO GOVERNO SOLUÇÃO PARA
TRAVESSIA DO TEJO
O presidente da Câmara do Seixal,
Joaquim Santos, enviou um ofício
ao Governo a pedir a colocação de
um pontão flutuante e passadiço
de embarque no antigo terminal
fluvial, de modo a retomar a ligação
com Lisboa. Em comunicado, o
município refere que se trata de
uma solução temporária para
retomar o serviço fluvial, entre o
Seixal e Lisboa, que foi suspenso na
segunda-feira, por 45 dias, devido
a obras de melhoramento do atual
terminal.

Ruben Guerreiro surpreendido e abençoado à chegada a Pegões Velhos

162.013

Cerca de meia centena de familiares e amigos do ciclista Ruben Guerreiro
surpreenderam o camisola azul do Giro 2020, à chegada a Pegões Velhos,
numa receção em que nem faltou a bênção do padre da paróquia.

⁄ 31outubro2020

É o número de turistas que
pernoitaram no concelho de
Grândola em 2019, segundo
dados divulgados pelo INE
esta semana. Os números
revelam uma subida de 17%, em
comparação com o ano anterior.
Com estes valores acentua-se
a tendência dos últimos anos
neste município, que apresenta
os indicadores mais elevados do
Litoral Alentejano.

“

Esta distinção
dar-nos-á ainda
mais motivação
para continuar a
trabalhar em prol
deste desígnio
estratégico
PEDRO DOMINGUINHOS
PRESIDENTE DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE SETÚBAL
A propósito da distinção do Eramus +

SOCIEDADE

MP QUER SABER O QUE LEVOU O ICNF A MUDAR O PARECER SOBRE O AEROPORTO

PJ ainda não encontrou
provas de irregularidades
Ambientalistas e câmara do Montijo desconhecem se os investigadores
já apuraram, ou não, ilegalidades. A comprovar-se algum crime,
o projeto pode atrasar vários anos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
A MUDANÇA RADICAL do parecer do
Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF) relativamente ao impacto ambiental provocado pela construção
do aeroporto complementar a Lisboa no
Montijo esteve na origem das buscas da
Polícia Judiciária ordenadas pelo Ministério Público (MP). De acordo com o que
o Semmais apurou, os peritos ainda não
terão encontrado qualquer evidência que
prove alguma irregularidade e, portanto,
será prematuro afirmar que os pareceres
favoráveis à obra já emitidos sejam anulados.
As buscas da judiciária incidiram sobre os serviços do ICNF e também da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
entidade esta que confirmou a presença
dos inspetores nas suas instalações no dia
22 de outubro. “A APA - Agência Portuguesa do Ambiente recebeu no dia 22 de outubro, na sua sede, uma diligência processual pela Polícia Judiciaria, por mandado

do Departamento de Investigação e Ação
Penal Regional de Lisboa. Esta agência,
naturalmente, prestou, solícita e dedicada, cooperação a esta ação”, respondeu ao

nosso jornal. Em relação ao ICNF, apesar
das tentativas, não foi possível obter qualquer esclarecimento.
O Semmais contactou também as as-

sociações ambientalistas Quercus e Zero.
O dirigente regional da primeira, Paulo
do Carmo, voltou a dizer que é favorável
à construção do aeroporto no local onde
atualmente existe a Base Aérea número 6,
no Montijo, mas confessou não possuir
qualquer indicação sobre o andamento
das averiguações. “O que me parece é
que, se se confirmar alguma irregularidade relativamente à declaração de impacto ambiental, todo o processo voltará ao
início e, nem na próxima década teremos
o novo aeroporto, tanto mais que estão
a acontecer muitos despedimentos na
empresa, facto que também serve para
atrasar o empreendimento”, disse aquele responsável, não escondendo que é
“favorável à construção do aeroporto no
Montijo”.
Para o presidente da Associação Zero,
Francisco Ferreira, são igualmente desconhecidos os motivos que levaram os polícias à APA e ICNF. “Desconheço totalmente. Não faço a mínima ideia do que poderá
estar por trás dessas investigações”, afirmou o dirigente de uma das associações
que, desde o início do processo, sempre se
tem manifestado contra o local anunciado
da obra.
Por fim, o Semmais contactou ainda o
presidente da câmara do Montijo, Nuno
Canta que, à semelhança dos ambientalistas, também não conhece os motivos
da investigação ou a existência de uma
eventual denúncia de suspeita de irregularidades no processo. “Como sempre tenho defendido, o aeroporto no Montijo é
uma garantia de desenvolvimento para o
concelho e arredores. Naturalmente que
sou favorável à obra”, reiterou.

Palmela aplica na 2,9 milhões
na regularização da Salgueirinha
Os trabalhos na ribeira, numa extensão de cinco quilómetros, devem estar terminados no primeiro
semestre de 2021. Deverá nascer um parque urbano verde no troço que atravessa Pinhal Novo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
APÓS MAIS DE 30 ANOS de reivindicações populares, a obra de regularização
da Ribeira da Salgueirinha, em Pinhal
Novo, Palmela, está finalmente em curso.
Trata-se de um empreendimento de grandes dimensões, que deverá ficar concluído nos primeiros seis meses do próximo
ano e que tem um custo previsto de 2,9
milhões de euros.
Na passada quarta-feira, a secretária
geral do Ministério do Ambiente e Ação
Climática, Alexandra Ferreira de Carvalho,
que também exerce as funções de diretora
do Fundo Ambiental, visitou os trabalhos,
tendo sido informada de que as intervenções concluídas, dentro da vila de Pinhal
Novo, já permitem minimizar os efeitos
de intempéries como, por exemplo, a que
recentemente se abateu em quase todo o
distrito de Setúbal e com alguma intensidade no concelho de Palmela.
Alexandra Ferreira de Carvalho manifestou satisfação pelo facto de a obra, que
tem uma extensão de cinco quilómetros,
estar a progredir a bom ritmo, salientando
que, em relação a recursos hídricos, este

é um dos dez maiores projetos nacionais
que o Fundo Ambiental está a apoiar, sendo a comparticipação desta entidade de
85 por cento e o restante a cargo da edilidade local.
Em declarações ao Semmais, o presidente do município adiantou que a obra
agora em curso tem elevado valor social,
paisagístico e ambiental. “É a concretização de um anseio com mais de três décadas. Até para a preservação das espécies
é relevante, sendo uma zona onde se podem encontrar diversas aves que ali nidificam”, disse.
A obra, que se prolonga do Vale do
Alecrim à Barragem da Brejoeira, inclui,
para além da regularização e limpeza do
leito, 11 atravessamentos hidráulicos. Para
o autarca, este é um trabalho determinante para aumentar a qualidade de vida das
populações da zona, sendo decisivo nas
questões relacionadas com a segurança e
o ambiente, mas, também, no que se refere aos efeitos das alterações climáticas.
Um dos aspetos que foi salientado durante a visita ao local dos trabalhos foi o

A intervenção na Ribeira da Salgueirinha prevê-se concluída
no primeiro semestre de 2021

da criação de um parque urbano verde
nas margens da ribeira, dentro de Pinhal
Novo. Trata-se, diz, ao nosso jornal, Álvaro
Amaro, de um “grande empreendimento a

que o município deitará mão logo após a
conclusão das obras de regularização”,
uma vez que “irá valorizar a vila, criando
mais um espaço de convívio e de lazer”.
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Hospitais do distrito
com 113 doentes
internados e taxa
de ocupação de 85%
Com o galopar do número de infeções, os
quatro hospitais públicos da região estão a
gerir camas e a preparar-se para a fase três da
contingência. Estão internados 113 doentes.
Os últimos dados por concelho, entre 28
de setembro e 26 de outubro, dizem que o
distrito registou mais 2.285 casos.

No que se refere à estratificação por
concelhos (ver quadros), na península de
Setúbal o maior crescimento, em média,
verificou-se em Palmela (81,6%), Alcochete (60,6%) e Almada (54,2%), registando-se no quadro da península um aumento
de 2.192 casos (44,8%).
Já nos quatro concelhos do Litoral
Alentejano que fazem parte do distrito registou-se um aumento de 93 casos
(36,9%), sendo que Grândola teve a maior
subida (65,3%).
Segundo Paulo Lourenço, o investigador social que colabora com o Semmais
nas análises da evolução epidemiológica
do vírus na região, o número de casos por
1.000 habitantes no distrito apresenta,
neste momento 8,7 casos, destacando-se
na península o concelho da Moita com
12,1 casos e, no Litoral Alentejano, Alcácer
do Sal, com 6,3 casos por mil habitantes.

Em relativo aos dados da pandemia
na região, continuam a ser os concelhos
de Almada e do Seixal os mais afetados,
representando cerca de 52,3% do total de
casos confirmados na península.
Entretanto, desde agosto estão no terreno oito equipas multidisciplinares da
ARSLVT, criadas no âmbito do combate à
Covid-19. Almada, com três equipas, Seixal, com duas, e Barreiro, Moita e Setúbal
com uma, são os concelhos com esta
ação a decorrer. Segundo dados apurados
pelo Semmais, estas equipas, que visam
o contato de rua e visitas a agregados familiares, de modo a “sensibilizar para as
medidas de prevenção da doença e encontrar soluções para quem necessita de
apoio alimentar e de realojamento”, são
compostas por várias entidades da saúde
e proteção civil, sendo que já produziram
558 contatos diretos.

QUADRO 1 - DISTRITO DE SETÚBAL, SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA COVID-19,
CASOS CONFIRMADOS POR 1.000 HABITANTES A 25 DE OUTUBRO

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR
OS QUATRO HOSPITAIS do distrito contavam na última quinta-feira com 113
doentes internados, 107 destes no Garcia
de Orta (Almada), Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) e S. Bernardo (Setúbal).
Os restantes cinco acamados na unidade
do Litoral Alentejano.
Segundo as fontes oficiais do Semmais,
neste conjunto de doentes, os hospitais
da península contam com 9 pessoas na
Unidade de Cuidados Intensivos (dois dos
quais a precisar de ventilador) e duas outras em hospitalização domiciliária. A unidade do Litoral Alentejano (Santiago do
Cacém) tinha apenas um internado na UCI.
Este afluxo de infetados com a Covi19
está a preocupar os responsáveis de
cada uma desta unidades hospitalares,
sobretudo no Garcia de Orta e no Nossa
Senhora do Rosário (Centro Hospitalar
Barreiro/Montijo), uma vez que “todas as
indicações e estudos de que dispomos dizem que a situação tende a piorar, e muito”, confessou ao Semmais uma fonte do
Garcia de Orta.
Para já, de acordo com a Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT), os treze hospitais da grande região de Lisboa, onde se incluem os
hospitais da margem Sul, “estão a trabalhar em rede, com taxas de ocupação de
85% em enfermaria e em cuidados intensivos”, num total de 645 doentes, 549 em
enfermaria, 94 em UCI e dois hospitalizados no domicílio.

A ARSLVT classifica esta fase como “o
início do segundo de três níveis de contingência”. Mas há capacidade de expansão,
nomeadamente quando for acionado o
terceiro nível, com uma lotação de afetação de camas à Covid19 nesta rede de 13
hospitais a um máximo de 917 camas de
enfermaria e mais 185 nos cuidados intensivos.
E para acompanhar a resposta ao quase certo crescimento desta vaga, os responsáveis da ARSLVT admitem o recurso
a hospitais privados e outros expedientes,
até porque a atividade hospitalar corrente
também tem que ser tida em conta. “Cada
hospital tem autonomia para organizar a
resposta a dar aos seus serviços, embora
caiba-nos promover a articulação entre
as diversas instituições da região”, explica
Luís Pisco, o presidente da ARSLVT, lembrando um conjunto largo de medidas já
em curso, de modo “a procurar atender a
todas as necessidades” neste contexto de
pandemia.
NÚMEROS NO DISTRITO DISPARAM
NO ESPAÇO DE UM MÊS
Com um crescendo da contabilidade
referente ao número de infeções em toda a
região, o distrito apresentava, à data de 26
de outubro (último relatório por concelho
da DGS), 7.429 casos confirmados desde o
início da pandemia, registando-se em relação a 28 de setembro, um aumento de 2.285
casos, equivalentes a uma subida de 44,4%.

Concelho

Nº de casos
confirmados por 1 000 habitantes

Nº de casos
confirmados a 25 de outubro

Moita

12,1

780

Almada

11,4

1 928

Seixal

10,6

1782

Barreiro

10,1

757

Setúbal

7,0

808

Alcácer do Sal

6,3

74

Montijo

6,2

355

Alcochete

5,8

114

Grândola

5,6

81

Sesimbra

5,5

284

Sines

4,8

66

Santiago do Cacém

4,3

124

Palmela

4,3

276

Total Distrito de Setúbal

7 429

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/(extraído a 26.10.2020)
PORDATA, População residente, estimativas a 31 de Dezembro: total e por grupo etário(2018)

QUADRO 2 - DISTRITO DE SETÚBAL,
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA COVID-19, VARIAÇÃO MENSAL, OUTUBRO 2020

PENÍNSULA DE SETÚBAL
Concelho

Nº total
de casos
confirmados*
26 outubro

Variação
casos confirmados
(%)

Variação semanal casos confirmados (nº)
1ª semana

2ª semana

3ª semana

4ª semana

5 outubro

11 outubro

19 outubro

26 outubro

28 de setembro
26 outubro

Alcochete

114

7

17

10

9

60,6

Almada

1 928

143

92

175

268

54,2

Barreiro

757

38

25

33

40

21,9

Moita

780

36

13

60

64

28,5

Montijo

355

17

15

30

36

38,1

Palmela

276

11

36

35

42

81,6

Seixal

1 782

112

140

147

179

48,0

Sesimbra

284

14

10

34

40

52,7

Setúbal

808

40

44

88

92

48,5

Total

7 084

418

392

612

770

44,8

LITORAL ALENTEJANO
Alc. do Sal

74

3

0

7

13

45,1

Grândola

81

1

1

6

24

65,3

S. do Cacém

124

0

2

5

8

13,8

Sines

66

1

0

5

17

53,5

Total

345

5

3

23

62

36,9

Dis. Setúbal

7 429

423

395

635

832

44,4

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/ (extraído a 30.10.2020)
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Dentro da cidade sadina, miséria
em estado puro na Parvoíce
Metade do bairro é clandestino e quase todos os 150 residentes são muito
pobres e desempregados. Por vezes passam semanas sem água. Vivem da
caridade e dos apoios sociais. Na Parvoíce comer é um luxo e sobreviver
é um feito.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
Uma congolesa de 50 anos, cujo nome
foi de todo impossível de perceber, e que
vive numa casa com três quartos na companhia do marido, de quatro filhos, noras
e genros e sete netos. Ao todo são 17 pessoas. “Vim Congo/Angola e Angola/Portugal”, diz a mulher que está desempregada,
tal como o marido, e que tem problemas
ósseos. Medicamentos? “Uma vez mari-

do faz biscate. Outra vez Segurança Social paga”. Não sabe quando acabarão os
seus dias de miséria. Sabe apenas que “entra muita água na casa” e que espera “há
muito tempo” pela habitação que terá sido
prometida pela câmara municipal.
Grande maioria dos habitantes do bairro
está desempregada

PUBLICIDADE

SE FOSSE UM FILME alguém se encarregaria de lhe dar um título do género:
“Viver, missão impossível”. Mas não é um
filme. É a realidade. Na Quinta da Parvoíce, em Setúbal, viver é um desafio diário,
onde muitos dos quase 150 residentes
quase lutam com os bichos por um pouco
de comida. No bairro clandestino salpicado de barracas a chegada dos voluntários
da igreja, com palavras de esperança, é o
balão de oxigénio de uma parte da população que há muito definha à espera de
uma casa e de trabalho.
O próprio nome do local, ali nas imediações da paróquia de Nossa Senhora da
Conceição, parece atrair a desgraça. Ninguém consegue explicar com lógica porque se chama Parvoíce a um local onde
há seres humanos que ali quase vegetam
desde o início da década de 2000, quando famílias vindas de África começaram
à procura de local para viverem. Muito
menos alguém consegue explicar porque
razão há tanta pobreza num sítio que antes, ironicamente, se chamava Quinta da
Boa Água e que era o local preferido para
o abastecimento das tripulações que se
faziam ao mar.
A chegada do padre Constantino Alves ao bairro é uma lufada de esperança.
Ele é um dos poucos que, diariamente, se
empenha para que a população ainda vá
tendo com que viver. Ainda esta semana,
depois de muitos contactos com a câmara de Setúbal, lá conseguiu reverter mais
um corte de água, que já durava há cerca
de quinze dias, e fazer com que o liquido
voltasse a correr nas torneiras que por ali
estão espalhadas, seja na parte do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
(IHRU), seja na zona das casas clandestinas. As pessoas, muitas delas desempregadas e doentes, reconhecem o seu trabalho e recebem-no de braços abertos.
À FALTA DE SALUBRIDADE JUNTAM-SE
CONSTANTES CORTES DE ÁGUA
“Não trago bens nem alimentos. Isso
são as pessoas que têm de ir buscar às
nossas instalações e ao nosso restaurante social, até porque não temos meios
para fazer a distribuição”, diz o padre ao
Semmais. “Maior miséria é difícil de encontrar”, afirma Constantino Alves, lembrando a mulher sem pernas que foi mãe
há cerca de um mês e que teve de suportar
mais um corte de água sem sequer ter outro modo de se deslocar a não ser arrastando-se pelas ruas de terra.
Falar com os residentes é uma tarefa
difícil. Andam equipas de televisão pelo
bairro e a população tenta esconder a miséria das câmaras. Ainda assim conseguimos trocar breves impressões com uma
mulher.
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Utentes dos transportes públicos
dizem não ter garantias de segurança
O distanciamento não é cumprido e, apesar do
uso obrigatório de máscaras, todos receiam
contágios. Explicações e planos de segurança
apresentados pelas empresas não convencem
os passageiros.
TEXTO FERNANDO EMMES
IMAGEM SEMMAIS
NOS TRANSPORTES PÚBLICOS da margem Sul do Tejo reina a insegurança. Mesmo com o uso obrigatório de máscaras,
a generalidade dos utentes não se sente
confortável, sobretudo porque o número
de passageiros é, quase sempre, mais elevado do que o recomendado.
De Almada ao Barreiro, passando pelo
Montijo e pelo Seixal, todos os dias milhares de pessoas utilizam estes transportes.
O Semmais fez algumas das viagens consideradas mais problemáticas e registou
algumas impressões.
São 6h30, estação interface do Pragal.
Dos speakers é transmitida a informação
de que um comboio da Fertagus proveniente de Coina com destino ao Parque das
Nações, em Lisboa, vai parar na gare. Não
são mais que 20 a 30 novos passageiros
que se juntam às largas dezenas que, já no
interior, conseguiram lugar sentado. “Agora, só em pé”, diz sem surpresa João Lobo,
jovem bancário, que assegura: “É sempre
assim! Não há hipótese. O distanciamento
de que tantos falam, é impossível”.
A Fertagus garante ter em prática um
plano de contingência. Raquel Santos, responsável pela comunicação, ao Semmais,
afirma que “para lá de todas as medidas e
da aposta na sensibilização, foram reforçados os procedimentos de higiene e lim-

Transportadoras
com quebras
de 50 por cento
As empresas de transportes que
operam no distrito antecipam já uma
significativa queda quanto ao número de validações ou de viagens. Os
primeiros indicadores revelam que
durante o confinamento, entre março
e abril, quando comparado com igual
período de 2019, em média, a queda
foi superior a 60%. E, apesar da recuperação sentida nos últimos meses,
neste momento, comparando com o
intervalo homologo, a taxa de validação é ligeiramente superior a 50%.
Na Fertagus, durante o confinamento, apenas aconteceram entre dez
a 15% das validações de títulos de
transporte, o que significou uma
queda de 85%. Neste momento a empresa regista uma taxa de validação a
rondar os 60%, quando comparado
com o mesmo período de 2019.
Os dados revelados pela Transtejo/
Soflusa dizem que, entre março e
setembro desde ano, a empresa
registou uma quebra nas validações
a rondar os 40%.

peza. Usamos novos produtos, nomeadamente, o Zono, com ação antimicrobiana
e eficácia em todas as superfícies até 30
dias. Mas usamos a cada 15 dias para dar
mais segurança”.
Garantias que não fazem sossegam
quem viaja. Para muitos, há mesmo um
sentimento de desconfiança. “Falam em
muitas medidas, mas a verdade é que continuamos todos em cima uns dos outros”,
reclama Luís Gamito, 56 anos, empregado
de escritório.
OCUPAÇÃO MÁXIMA É “CALCULADA
A OLHO” PELOS CONDUTORES
A recomendação da Direção Geral da
Saúde quanto à taxa de ocupação máxima é de dois terços. Um limite “calculado
a olho e feito por nós próprios”, confidencia um condutor da TST - Transportes Sul do Tejo. Controlo que pode ser feito pelas equipas de fiscais e revisores, o
que para Luís Gamito “é algo de incrível,
já que não se avistam. Há meses que não
encontro um no autocarro. Há meses”,
sublinha.
No caso de Paulo Reis, empregado de
mesa, para quem viajar na TST é uma necessidade diária, “há momentos de grande
preocupação. Ainda agora vinha a pensar
que num autocarro onde vêm 20 ou 30
pessoas, quantas é que estarão infetadas?”.
Ana Neves, estudante de Gestão de
Sistemas e Tecnologias da Informação, da
Universidade Nova, refere que “existiram
momentos com muita gente no metropolitano. Agora há menos, mas é impossível
cumprir o distanciamento”.
Em resposta a uma solicitação do
Semmais, a MST garante ter “adotado todas as recomendações da DGS”, incluindo
“o reforço dos procedimentos de limpeza

IPS clama urgência num edifício
para a Escola Superior de Saúde
Há vinte anos que o IPS luta pela construção de um edifício próprio
para a Escola Superior de Saúde. O presidente do instituto diz que as
condições comprometem o número de alunos que a instituição pode
receber. O Governo procura financiamento.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR
A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) foi criada em 2000 e, na altura, foi a primeira no
panorama nacional do Ensino Superior.
No entanto, passadas duas décadas, a instituição continua a lutar pela construção
de um edifício próprio.
O presidente do IPS, afirmou ao
Semmais ser necessário insistir na edificação, uma vez que “os estudantes estão
a ter aulas num imóvel que não foi construído para o propósito”. Pedro Dominguinhos acredita que, sendo esta uma
escola reconhecida tanto a nível nacio-
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Utentes dizem que é impossível manter
a distância de segurnaça

e higienização, repetidos após cada utilização dos veículos”.
Já quanto à Transtejo/Soflusa, apesar
do limite de dois terços na ocupação máxima em cada ligação fluvial ser cumprido
com recurso à tecnologia, são frequentes
as concentrações de utentes nos terminais fluviais.
Para Marco Sargento, da Comissão
de Utentes dos Transportes Públicos, “os
utentes não deixam de ter razões para
se sentirem receosos”. O responsável salienta mesmo que muitas outras medidas
deveriam de ser adotadas para minorar a
insegurança, a começar pela redução de
passageiros nos períodos de maior procura.

nal como internacional, é necessário dar
condições para que a Escola Superior de
Saúde (ESS) continue a receber mais estudantes e novas ofertas de formação
superior, algo que está “estagnado e que
compromete o número de vagas, quer na
Escola Superior de Ciências Social como
na de Saúde”, que atualmente coabitam
no mesmo espaço.
GOVERNO PROCURA FINANCIAMENTO
PARA AVANÇAR COM A OBRA
No ano passado, a Assembleia da República reconheceu a carência da construção do edifício e aprovou a resolução
115/2019, na qual “considera essencial dotar o IPS de uma escola de Saúde, capaz de
oferecer aos seus estudantes, docentes e
não docentes uma infraestrutura que dignifique e crie as condições para um ensino de excelência na área”.
Questionado pelo Semmais sobre a
construção da ESS, João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, afirmou que
a resolução do projeto foi recomendada
pela Assembleia da República ao Governo
e que, neste momento, “está em agenda
para encontrar forma oportuna de financiamento para a construção da obra”.

LOCAL

SILGOLF VAI INVESTIR MAIS DE 300 MIL EUROS EM OBRAS NA QUINTA DA AROEIRA

Câmara de Almada desbloqueia
contenda com mais de 20 anos
Depois de mais de
20 anos para tentar
chegar a um acordo,
a autarquia de
Almada e a
Silgolf. assinaram
finalmente um
protocolo
de colaboração.
As obras na
Urbanização da
Quinta da Aroeira
arrancam a 1 de
dezembro.
TEXTO SOFIA RAICHANDE
IMAGEM DR
NO TOTAL vão ser intervencionados 18
arruamentos e realizadas várias operações como a instalação de sinalização rodoviária vertical, limpeza geral e corte de
mato, remoção do gradeamento metálico
que veda a zona entre alguns lotes, demolição da construção junto à estrada e reparações de anomalias referentes às redes
públicas de águas e esgotos.

As obras eram reclamadas há mais
de duas décadas, mas nunca tiveram luz
verde porque, disse ao Semmais Carlos Mocho, Presidente da Associação de
Proprietários e Residentes da Herdade
da Aroeira (APRHA), os “pontos de vista
diferentes sobre a matéria” entre a câmara de Almada e a empresa proprietária da
urbanização, a Silgolf, afastaram qualquer
consenso. “Finalmente perceberam que
as posições muito antagónicas realmente
não iriam contribuir de forma nenhuma
para o bem-estar de ninguém”, afirmou.
O fim das barreiras ao diálogo foi
igualmente enaltecido pela presidente da

autarquia, Inês Medeiros, que, ao nosso
jornal, disse que o acordo assinado esta
semana “não é o fim de um percurso”,
mas sim “um novo início mais apaziguado”, deixando a porta aberta para futuros
acordos que possam vir a ser necessários.
MUNICÍPIO MEDEIA CONFLITO ENTRE
URBANIZADOR E MORADORES
De acordo com a edil, a contenda envolvia “questões legais, administrativas,
com pouca clareza de posições, que levou à inquinação do processo”. E adianta que se trata de “um território público”,

em que cada uma das entidades “tem que
assumir as suas responsabilidades”, nomeadamente o urbanizador, a associação
de moradores e a câmara municipal, que
agora se mostrou disponível para “gerar
situações de consenso e de resolução”.
O início das obras está marcado para
dia 1 de dezembro e, segundo a explicação
de Pedro Silveira, gestor da Silgolf Lda, ao
Semmais a intervenção é constituída por
três fases, cada uma com um período de
execução de 90 dias. Vai ser investido o
valor que ronda os 300 mil euros, um esforço financeiro assumindo integralmente pela empresa.
Construída nos anos 90, a Urbanização da Quinta da Aroeira, na Charneca de
Caparica, é constituída por 891 lotes de
moradias, 720 apartamentos, dois campos
de golfe, um lote de hotel, piscina, quatro
courts de ténis e zona comercial. Há vários anos que apresenta uma série de problemas urbanísticos, como por exemplo
o mau estado das estradas e arruamentos
e a falta de manutenção e tratamento dos
espaços verdes. Constrangimentos que,
nas palavras do presidente da APRHA,
“dificultam a passagem dos moradores
por certas ruas e, em alguns casos, até o
acesso às próprias residências”.
Com o acordo agora assinado entre a
câmara de Almada e a Silgolf, Carlos Mocho espera que as questões levantadas
“ao longo de anos” fiquem “resolvidas de
vez”.

Alcochete requalifica com cerca
de dois milhões entrada nascente da vila
Em fase de concurso público, o projeto
pretende melhorar a segurança rodoviária
e as condições de deslocação através da
construção de vias cicláveis e pedonais.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR
O PROJETO de requalificação das avenidas 5 de Outubro e Canto Pinheiro (troço
do Percurso 1 da Rede Ciclável), proposto
pela câmara de Alcochete, foi aprovado
em 2019 pelo executivo municipal. Atualmente na fase de concurso público, a autarquia espera em breve começar a obra.
Pedro Lavrado, vereador das obras
municipais e ambiente, conta ao Semmais
que o projeto está neste momento em fase
de aprovação das propostas e posteriormente seguirá para tribunal de contas.
“Temos uma previsão para o início da
obra marcada para o primeiro trimestre
de 2021, e terá um prazo de execução de
12 meses”, afirma o vereador.
Com um valor base estimado em cerca
de dois milhões de euros, está prevista a

construção de uma ciclovia e a requalificação da zona antiga da vila - de modo
a reduzir a faixa de rodagem da largura
para 6 metros -, assim como a substituição dos pavimentos, a criação de estacionamentos com 182 lugares e a instalação
de nova sinalização vertical e horizontal.
“Pretendemos melhorar a segurança rodoviária daquela via, que está numa zona
antiga e já com alguns problemas” declara
Pedro Lavrado, explicando ainda que com
a construção da ciclovia e a consequente
redução da faixa de rodagem, aquele espaço “irá limitar a velocidade dos automóveis e reduzir o ruído da circulação
automóvel”.
A autarquia pretende também substituir os ramais, instalar novas condu-

tas e ainda tornar o espaço urbano mais
“confortável para quem ali passa”, diz o
vereador, adiantando que vai ser instalado mobiliário variado, tal como bancos,
bebedouros, abrigos, ecopontos, equipamentos para a prática de atividade física e
ainda um estacionamento para bicicletas.

A intervenção está enquadrada no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável que
integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Alcochete, elaborado pelo
município e candidatado ao fundo comunitário PORLisboa 2020, que comparticipa 50
por cento do investimento na obra.
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Bacias de retenção de Setúbal
‘geram’ novos parques urbanos
As intervenções estruturais nas bacias de retenção da Ribeira da
Figueira, na Algodeia, e da Ribeira do Livramento, na Várzea, já estão
concluídas e visam impedir as históricas cheias na baixa da cidade. Nas
duas áreas estão a nascer novos parques urbanos, com obras a bom
ritmo.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR
A CONSTRUÇÃO das bacias de retenção,
concluídas há sensivelmente ano e meio
e que custaram mais de 3,5 milhões de
euros, teve como principal objetivo a prevenção de cheias, mas, em simultâneo foi
“a oportunidade para se criarem grandes
parques urbanos com a plantação de mais
de mil árvores e arbustos e, assim, contribuir também para a descarbonização,
numa visão de combate às alterações climáticas”. A explicação de Carlos Rabaçal,
vereador das obras municipais da câmara
de Setúbal, sustenta ainda a ideia de que
os espaços envolventes foram criados
“numa lógica urbana de renovação que
permite a fruição em lazer, cultura ou desporto”.
A obra na bacia de retenção da ribeira
da Figueira, que resulta na ampliação do
Parque da Algodeia para norte, permitiu
dotar o espaço com novas valências e simultaneamente “solucionar o problema
das cheias”. Com um investimento superior a um milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários em 75%, “foi
uma oportunidade para criar um campo
de rugby, um skate parque e uma nova
área de lazer. Vai permitir ainda recuperar a zona de hortas urbanas, conceber
um espaço de interpretação ambiental
e, eventualmente, aumentar a oferta de
restauração no jardim da Algodeia e um

conjunto de equipamentos para fruição”.
As intervenções que faltam acabar estão
em curso ou prestes a começar e o autarca assume que “ficarão concluídas ainda
durante este mandato, uma vez que não
estão dependentes de fundos comunitários e serão feitas com meios próprios”.
PROJETO DA VÁRZEA AGUARDA LUZ
VERDE DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS
Mais demorado poderá ser o projeto
da Várzea. O “grande parque” como faz
questão de frisar Carlos Rabaçal. “São 19
hectares de parque urbano com condi-

ções únicas e que será o maior do concelho”. A bacia de retenção da ribeira do
Livramento já concluída “cumpriu a função de reter as águas pluviais, mas a obra
fez muito mais do que isso”. “Numa fase
prévia à obra da bacia acabámos com as
linhas de águas residuais domésticas (esgotos) que corriam diretamente para a ribeira”, explica ao Semmais.
Apesar da conclusão do parque estar
dependente de uma candidatura a fundos
comunitários, que permitirá fazer face a
85% dos mais de 3 milhões previstos para
a concretização, Carlos Rabaçal enumera

Sesimbra dinamiza projeto
para prevenção da pobreza infantil
Para o próximo ano, o Família+ já tem
53 ações planeadas para ajudar as famílias
mais vulneráveis do concelho. Até 2023,
a autarquia e os parceiros pretendem mudar
a vida destes agregados.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR
O PROJETO CLDS 4G | Família+ - um
Contrato Local de Desenvolvimento Social que agora na quarta geração está a ser
implementado em Sesimbra -, pretende
ajudar os agregados de baixos rendimentos com crianças, qualificando as famílias
para o desenvolvimento de competências
e aconselhando-as em situação de crise.
Em parceria com o Centro Comunitário
da Quinta do Conde, tem como principal objetivo proporcionar oportunidades
ao nível do contexto relacional, cultural
e emocional, através de um conjunto de
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ações que irão decorrer até 2023.
Felícia Costa, vereadora da ação social
e da educação da autarquia, explica ao
Semmais que o projeto tem uma equipa
de dois profissionais que foram “exclusivamente contratados para coordenar as
iniciativas” que, em conjunto com outros
técnicos da câmara e das associações parceiras, são propostas aos agregados. “Com
a adesão de outras associações concelhias
podemos alargar o projeto, uma vez que
continuamos a crescer em ações lúdicas
e educativas”, diz a vereadora, adiantando
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que “cada família será monitorizada para
que se perceba o contributo que está a ser
dado”.
O Família+ arrancou em setembro e
até 2023 pretende ajudar as famílias e, essencialmente, as crianças a terem acesso
à cultura e a ambientes que não têm possibilidades para visitar. Segundo conta ao

As águas paradas
da discórdia
O projeto inclui a construção de
um lago “concebido para manter a
água quando chove, o que permitirá
que se mantenha cheio durante 8 a
9 meses e depois será alimentado
artificialmente através dos furos”.
Contudo, o que está à vista é o que
as vozes críticas têm chamado de
charco. O responsável pelas obras
municipais admite que “o que existe
são efetivamente águas paradas,
retidas da chuva e, por isso, a bacia
está a cumprir a função. A autarquia
tem feito desinfestações e estamos
a trabalhar nos elementos do que
será futuramente um lago capaz de
receber as águas pluviais, tratá-las e
drená-las com um caudal controlado”.

os trabalhos que já foram feitos e que permitem já que a zona seja usada para caminhadas e não só. “Fizemos já mais de dois
quilómetros de caminhos que, até ao final
do ano, vão receber iluminação. Estamos
a fazer sondagens para dois furos de rega
e a criar um anel de rega gigantesco à volta do parque, vamos plantar centenas de
árvores e arbustos e instalar pontes ou
passadiços sobre as linhas de água mais
largas. as obras estão a ser feitas e serão
feitas com meios próprios enquanto a
candidatura a fundos não for aprovada.
Estamos a falar de mais de um milhão
em empreitadas. Se os fundos chegarem
no início de 20121, acredito que todo o
projeto do Parque da Várzea possa estar
concluído no final desse ano, mas não é
um prazo que dependa em exclusivo da
câmara. O que depender de nós, que são
as infraestruturas básicas, estará concluído até ao final do mandato”.

nosso jornal João Valente, presidente do
Centro Comunitário da Quinta do Conde,
já estão planeadas para o próximo ano 53
ações, preparadas para 240 participantes. “Pretendemos que tanto o número de
ações como o de participantes cresçam
para o dobro no seguinte ano”, afirma.
O projeto aposta em estilos de vida
saudáveis e na integração das crianças e
jovens na comunidade, através da participação destes em iniciativas como visitas
à natureza e ao património, workshops,
atividades culturais, desportivas e ludo-pedagógicas. “No futuro pretendemos
criar um passaporte Família+ para motivar os agregados a desenvolverem ações
conjuntas, passando assim mais tempo
juntos”, afirma João Valente.
A coordenação do projeto está a cargo do Centro Comunitário da Quinta do
Conde e envolverá outros parceiros estratégicos, de modo a criar uma rede de
trabalho de proximidade com as famílias
que vivem mais isoladas e deprimidas.
Orçado em cerca de 385 mil euros, o
Família+ é cofinanciado pelo Fundo Social
Europeu, ao abrigo de uma candidatura
apresentada ao Portugal 2020, e conta
com o acompanhamento do Instituto da
Segurança Social.

PUBLICIDADE
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Milénios de História
à espera de serem
expostos em Alcácer
A autarquia diz que tem mais de 600
caixas com material já catalogados e mais
de 500 outras com materiais nuca antes
apresentados. Um espólio incalculável,
que vai desde o Mesolítico ao século XIX.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
O MUNICÍPIO de Alcácer do Sal é um alforge arqueológico com mais de 8.000
anos cujo espólio apenas é conhecido
parcialmente. Essa é a conclusão da arqueóloga municipal que tem a cargo a
gestão de mais de 1.000 contentores que
possuem milhares de peças, que remontam desde o período Mesolítico até ao século XIX.
“O conjunto de peças arqueológicas já
recuperadas e catalogadas em todo o terreno do concelho de Alcácer do Sal prova
que toda esta zona, assim como outros
concelhos vizinhos, foram desde sempre
procurados por diversos povos e culturas
diferentes”, disse ao Semmais a arqueóloga Marisol Ferreira. Um escaravelho
egípcio, atualmente exposto na Igreja do
Espírito Santo, é uma das peças mais significativas e emblemáticas.
De acordo com esta responsável, a
edilidade possui atualmente mais de 600
contentores contendo peças inteiras e
fragmentos provenientes de intervenções
arqueológicas iniciadas ainda no século
XIX, e mais outros 500 contentores contendo vestígios diversos que nunca foram
expostos.
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
ENOBRECE OFERTA DO CONCELHO
Este espólio, no parecer do presidente
do município, Vítor Proença, está a ser preparado para que, num futuro breve, possa
ser exibido a todos os visitantes e assim
aumentar a oferta turística do concelho.

A riqueza do achados arqueológicos à
guarda da câmara municipal, via Museu
Pedro Nunes, começa no Mesolítico, através do esqueleto de um cão que se presume ter mais de 8.000 anos e que foi encontrado próximo da freguesia de Torrão,
e vai até ao castelo de Alcácer do Sal, que
progressivamente tem revelado peças e
materiais de diversas épocas. “Não podemos esquecer também toda a zona ribeirinha do Sado, assim como tudo o que tem
sido escavado na Pousada D. Afonso II”,
adianta Marisol Ferreira.
Escolher um sítio arqueológico de
maior valor é, diz Marisol Ferreira, uma
tarefa “quase impossível”. Ainda assim
a responsável destaca a importância da
necrópole que remonta à Idade do Ferro
posta a descoberto na Herdade do Olival
do Senhor dos Mártires, onde já foi recuperado um vasto conjunto de vasos gregos, ou a cripta arqueológica do castelo,
com uma diversidade de vestígios que ultrapassa diversas eras. “Temos a decorrer,
mesmo com os condicionalismos impostos pela pandemia, escavações em Santa
Catarina, onde estaremos em presença de
um balneário romano, e também no Torrão, onde se presume que tenha existido
umas termas da mesma época”, adianta.
Já em relação ao vasto espólio que se
presume existir no castelo, a arqueóloga
diz que “não se pode escavar tudo, porque
é necessário proteger e manter as estruturas sob terra. É, muitas vezes, a melhor
forma de preservar”.

31outubro2020 ⁄

⁄ 9

NEGÓCIOS

SINES, SEIXAL E MOITA SÃO OS CONCELHOS DO DISTRITO MAIS AFETADOS

Desemprego deverá
chegar aos 15,5 por cento
Estudo da Universidade Nova diz que o distrito será, até final do ano,
aquele que mais desempregados terá em todo o país. O dirigente
da UGT adianta que este é o resultado de se ter apostado apenas
no turismo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
SÃO FRANCAMENTE más as perspetivas
laborais para o distrito de Setúbal até final
do ano. Um estudo da Universidade Nova
de Lisboa - que ainda não foi divulgado,
mas ao qual o Semmais teve acesso -, dá
conta de que, até final de dezembro, esta
seja a região do país mais assolada pelo
desemprego, o qual deverá atingir os 15,5
por cento.
O documento em causa refere que há
três concelhos no distrito que se destacam pela negativa e que contribuem decisivamente para a média geral. São eles
Sines, com uma previsão de desemprego
de 23,5 por cento, o Seixal, com 21,5 por
cento, e a Moita, a atingir um total de 20,5
por cento. Estes valores não são, no entanto, os mais elevados do país, os quais
estão previstos para Albufeira, no distrito
de Faro, que deverá chegar aos 30 pontos
percentuais.

Refira-se, também, que a média obtida
no distrito é, à data que tivemos conhecimento do estudo (esta semana), de 18,3

por cento, pelo que as projeções feitas até
final de dezembro revelam que, mesmo
com a segunda vaga da pandemia de Co-

vid-19 poderá existir alguma recuperação
laboral nas próximas semanas.
UGT TEME QUE SE ATINJAM OS PIORES
NÍVEIS DEPOIS DA CRISE EM 2011
Em declarações ao Semmais, o principal dirigente da UGT no distrito, Manuel
Fernandes, disse que a confirmarem-se as
previsões, toda a região de Setúbal “passará a ter prioridade social”. O sindicalista
refere que, mesmo sem conhecer a fundo
as conclusões do documento, os números já difundidos revelam que “este é pior
momento em termos de empregabilidade
no distrito verificado depois da grande
crise financeira (iniciada em 2011)”.
Recentemente responsáveis de instituições de solidariedade social de Setúbal
revelaram ao nosso jornal que a maior
parte dos pedidos de auxílio que têm recebido, são provenientes de pessoas que
estavam a trabalhar na restauração, muitas delas sem quaisquer garantias de receberem apoios da Segurança Social em
caso de necessidade.
Do mesmo modo não são ainda conhecidos os setores de atividade mais afetados
pelo desemprego, embora não seja de descartar a hipótese de o turismo, a restauração e hotelaria serem aqueles que mais
baixas vão contabilizar até final do ano.
“No período que se seguiu à grande
crise financeira, a maior parte do distrito virou-se para o turismo. Foi este setor
que acabou por gerar diversos postos de
trabalho que agora, como estamos a confirmar, não estão suficientemente consolidados. Faltou, claramente, uma aposta
mais firme noutras atividades laborais”,
diz ainda Manuel Fernandes.

Construção da Cidade do Conhecimento
em Setúbal arranca daqui a nove anos
O Plano Estratégico do empreendimento, de mil milhões de euros, foi apresentado
esta semana e valoriza a harmonia entre as componentes habitacional, empresarial e ambiental.
TEXTO SARA DÂMASO IMAGEM DR

A CIDADE DO CONHECIMENTO, empreendimento urbanístico que visa conjugar as componentes habitacional, empresarial e ambiental e que deverá ser
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anos. Esta foi a ideia expressa esta sema-
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na durante a apresentação do Plano Estratégico.
Mais do que construir uma cidade
dentro da que já existe, o projeto do Pitroda Group LCC, que tem como parceiro
a câmara de Setúbal, visa juntar empresas
e instituições de valências diversas, nomeadamente as que laboram nas áreas
do conhecimento e do desenvolvimento
tecnológico, assim como instituições de
ensino. O resultado final deverá ser uma
área urbana diferente de todas as que,
atualmente, se conhecem e de grande
qualidade nos vários quadrantes.
O custo total, tal como o Semmais já
anunciou há cerca de dois meses, é de
mil milhões de euros, verba essa que será
obtida através de diversos investidores
já identificados, como sublinhou o presidente da Pitroda Group Portugal, Gustavo
Miedzir. “Não restem dúvidas de que este
empreendimento vai ser uma realidade”,
disse O responsável, salientando que
para além de investidores já identificados,
também existem parceiros interessados
em colaborar nos ramos da saúde e do
ensino.

Na apresentação do Plano Estratégico
esteve também presente o vice-presidente da autarquia sadina, Manuel Pisco, que
resumiu a futura Cidade do Conhecimento
como uma “nova área urbana voltada para
o conhecimento, associada a uma indústria do conhecimento”, salientando que
“há décadas que as sociedades comercializam o conhecimento, mas não com uma
dimensão destas”. “Não se vai fazer uma
simples cidade. Trata-se de fazer um novo
modelo de sociedade local”, acrescentou.
Sérgio Barroso, da consultora CEDRU
– Centro de Estudos e Desenvolvimento
Regional e Urbano, que esteve encarregue
da apresentação do Plano Estratégico disse, por sua vez, que “a Cidade do Conhecimento estará em velocidade de cruzeiro
dentro de vinte anos. É preciso que todos
os parceiros locais, nas suas mais variadas dimensões, estejam preparados para a
acompanhar”. Este mesmo alerta foi deixado pelo presidente da Pitodra Group,
que lembrou a necessidade de se atuar
com celeridade, porque se de momento
há investidores disponíveis, o mesmo não
se pode garantir daqui por três anos.

CULTURA

Agenda

MÚSICA MECÂNICA ATRIU MAIS DE 40 MIL VISITANTES AO ESPAÇO NO PINHAL NOVO

Museu volta a difundir
sons de outros séculos

“30 ANOS DE LEITURA PÚBLICA PESSOAS, PALAVRAS E POEMAS!”
Poetas e autores da Moita foram
convidados a escrever um poema sobre
as bibliotecas municipais de forma a
assinalar os 30 anos de Leitura Pública
no concelho. A poesia virou exposição.

Mais de 42 mil pessoas já passaram por este museu do Pinhal Novo. Ver,
sentir e ouvir os sons de mais de 600 instrumentos de música mecânica,
alguns únicos no país, é a proposta do espaço museológico composto
por peças adquiridas nas viagens do mentor do projeto.

Moita
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça
De 3 a 30 de novembro

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR
DESDE A ABERTURA ao público, a 4 de
outubro de 2016, e até março deste ano,
mês em que encerrou devido à pandemia, o Museu da Música Mecânica já foi
visitado por mais de 42 mil pessoas. Para
assinalar o quarto aniversário, as portas
reabriram no passado dia 4 deste mês
Localizado em Arraiados, na freguesia
de Pinhal Novo, concelho de Palmela, o
espaço reúne mais de 600 instrumentos
de música mecânica do espólio de Luís
Cangueiro. Foi inaugurado pelo ex presidente da República, Cavaco Silva, e tem
como missão o estudo, preservação, valorização, divulgação e fruição de uma coleção particular representativa do referido
género musical, desde o final do século
XVIII até à primeira metade do século XX.
Luís Cangueiro, o diretor, realça que
o público, individualmente ou em família, tem demonstrado “grande interesse”
por este espaço museológico, principalmente aos fins de semana, altura em que
é possível fazer visitas guiadas, que são
“de grande importância para uma melhor
compreensão do funcionamento das peças, e por se tratar do único momento em
que podem ser ouvidas a tocar ao vivo”.

“MYTHOS”
Peça de abertura da 24ª Mostra de
Teatro de Almada, pelo Teatro Extremo.
“Mythos”, espetáculo de inspiração
clownesca, é uma criação original com
direção artística de Joseph Collard,
clown belga do elenco de “Ovo do Cirque
du Soleil”.
Almada
Teatro-Estúdio António Assunção,
31 de outubro

O mentor do espaço e proprietário do
espólio, refere ao nosso jornal que podem
ser apreciados “instrumentos únicos que
as pessoas dispunham para ouvir música
desde finais do século XVIII até aos anos
40 do século XX, não necessitando de um
instrumentista para os pôr a tocar, mas
apenas de um simples executante”.
Na sua opinião, o sucesso do museu
deve-se “ao facto de ser diferente dos ou-

Passatempo
Ganhe 6 convites duplos para visitar o museu
Para se habilitar aos convites duplos que temos para oferecer aos nossos leitores,
basta enviar para o email semmaisjornal@gmail.com os seus dados (nome, telefone, email) e a resposta à pergunta: O Museu da Música Mecânica celebrou este ano
quantos anos de atividade?

Setúbal e Almada
nas projeções
do cinema italiano
A 13ª edição da Festa do Cinema Italiano, que
passa pelo distrito, vai prestar homenagem ao
cineasta Federico Fellini e ao pintor Leonardo
da Vinci.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR
O evento realiza-se este ano, a partir
de 4 de novembro, em mais de 15 salas de
cinema portuguesas incluindo o Charlot,
em Setúbal, e o Auditório Fernando Lo-

pes-Graça, em Almada.
Para além da exibição de um conjunto
de filmes italianos, aclamados pela crítica
internacional e alguns entre os maiores

tros, por oferecer aos visitantes a música
que era ouvida pelos antepassados, através de instrumentos que suscitam muita
curiosidade e expostos num espaço único
no país”.
Ao reabrir portas, Luís Cangueiro
espera que “a alegria da música volte a
transparecer no museu, e que o esapçao
continue a atrair milhares de visitantes”.
O museu integra diferentes valências
funcionais, nomeadamente área expositiva, sala documental, auditório, sala
polivalente, loja, cafetaria e jardim. Pode
ser visitado aos sábados e domingos, das
15h00 às 18h00, com audição ao vivo dos
instrumentos da coleção, enquanto que
de terça a sexta-feira é necessária marcação prévia. O limite é de 16 pessoas por
visita.

“ALMA NUESTRA”
O concerto de encerramento da
EXIB Música - mostra de música
iberoamericana está a cargo do projeto
de Salvador Sobral e Victor Zamora.
Com as participações de Nelson Cascais
e André Sousa Machado explora e
comparte com o público sonoridades da
América Latina e a paixão pelo jazz.
Setúbal
Fórum Municipal Luísa Todi, 31 de outubro

sucessos de bilheteira em Itália, a festa vai
contar com antestreias e homenagens ao
cineasta Federico Fellini e ao pintor Leonardo da Vinci.
A mostra, que se realiza em perto de
duas dezenas de cidades portuguesas, entre 4 a 29 de novembro, passa pelo distrito
nos dias 5 a 8, em Setúbal, e de 25 a 29, em
Almada.
Nesta edição é assinalado o centenário do nascimento do realizador italiano
Federico Fellini, com a exibição de obras
inéditas e reposição de alguns dos seus
maiores clássicos, numa oportunidade
única para ver a filmografia completa. A
projeção do programa de televisão e o filme de Wes Anderson fazem parte da programação.
Para além das salas de cinema, a iniciativa vai estender-se à Filmin, numa
versão online que engloba obras comuns
às do evento físico, assim como uma seleção de inéditos.

“CAPITÃO DENTES DE SABRE
E O DIAMANTE MÁGICO”
Cinema em português para os mais
novos. Para evitar que o Diamante
Mágico caia nas mãos de Maga Kahn,
um poderoso mago, Marco, Pinky e
Verônica enfrentam o Capitão Dentes
de Sabre e o exército de Kahn em uma
aventura recheada de perigos.
Santiago do Cacém
Auditório Municipal António Chainho,
1 de novembro

“PÉ ANTE PÉ”
Na 22ª criação para crianças, a DançArte
prossegue um trabalho que cruza a arte
e o pensamento e convida o público a
partilhar um espectáculo criado para um
tempo ímpar. Apresentação inserida na
Semana da Dança.
Palmela
Cineteatro S. João, 8 de novembro
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CONCELHO EM EUFORIA COM DESEMPENHO DE RÚBEN NO GIRO

Ouro do Montijo para
juntar ao azul dos Alpes
Os dias de festa sucedem-se após o feito do ciclista de Pegões Velhos,
o primeiro português a conquistar uma camisola de líder numa das três
maiores provas de ciclismo mundial.

mais tarde, já depois de se ter evidenciado
no todo-o-terreno, é que enveredou pelas
provas de estrada.
“A prova de BTT de Canha é uma das
mais importantes que se realiza em Portugal”, afirma o ciclista, elogiando a capacidade que o concelho tem para fomentar
a prática da modalidade e para evidenciar
novos corredores.
Essa mesma opinião foi, de resto,
partilhada pelo presidente da câmara do
Montijo, Nuno Canta, que também foi ciclista destacado há alguns anos. “O concelho do Montijo tem tradições no ciclismo

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
Agora que os Alpes italianos são apenas uma grande recordação, que até lhe
valeram a vitória numa etapa, o ciclista de
Pegões Velhos deseja concretizar um outro sonho da carreira: “Quero participar
numa Volta a França, que é a maior prova
do mundo. Tenho essa ambição”. Quanto a mudar de equipa, para já, tal não se
afigura antes do final da próxima época
(2021), uma vez que o corredor continua
com contrato em vigor.
“A mudança de equipa é algo que não
se coloca. O que importa agora é que o
Rúben descanse e que o seu valor seja
devidamente reconhecido”, adiantou ao
nosso jornal o empresário do atleta, João
Correia, lembrando que o feito agora obtido “não deve ter constituído uma surpresa
assim tão grande para os adversários e diretores desportivos, uma vez que o Rúben
já teve excelentes prestações na única vez

PUBLICIDADE

SÃO DE FESTA e muito orgulho os dias
que se vivem no concelho do Montijo.
Rúben Guerreiro, ciclista cuja família
reside em Pegões Velhos, trouxe para a
comunidade a camisola azul, símbolo
de vencedor do Prémio da Montanha no
Giro, a Volta a Itália em Bicicleta, que é
uma das três mais importantes provas velocipédicas do mundo.
Um feito inédito para o ciclismo português e que em breve deverá valer ao
corredor da EF Pro a principal condecoração do município: a medalha de ouro da
cidade.
Humilde e afável, Rúben Guerreiro relata ao Semmais os momentos de alegria
por que passa. “As pessoas, mesmo com
esta situação de não poderem sair tanto
e não poderem conviver, não param de
mandar parabéns, de telefonarem e de
cumprimentarem a família”, diz.

em que participou na “Vuelta” (Volta a Espanha) e na Tirreno/Adriático (uma das
principais clássicas do calendário internacional e que também se disputa em Itália).
Recorde-se ainda que no Giro deste ano,
obteve o 33º posto da classificação geral.
TUDO COMEÇOU COM APENAS
DEZ ANOS NUMA PROVA DE BTT
Rúben Ribeiro tem agora 26 anos, mas
as bicicletas há muito que são companheiras prediletas. Conforme contou ao
Semmais, foi numa prova de BTT, disputada em Canha, que, com apenas dez
anos, começou a competir. Só seis anos

e, em breve, para além do Rúben, outros
valores podem começar a evidenciar-se,
nomeadamente o seu irmão, o Francisco
Guerreiro, que já revela grandes qualidades”, disse o autarca ao nosso jornal.
A promoção do ciclismo no concelho
tem tido o seu ponto alto com a realização da BTT de Canha. No futuro, segundo
Nuno Canta, a própria imagem de Rúben
Guerreiro, como azul da montanha conquistado em Itália e o ouro do Montijo
ao peito, poderá ser mais uma referência
para todos os desportistas que pretendem
despontar e, até, para outros setores de
atividade.

Equipas do distrito
unidas ao protesto de
adiamento da jornada
42 FORMAÇÕES das equipas que militam
no Campeonato de Portugal, entre elas o
Vitória de Setúbal, o Pinhalnovense, o Fabril do Barreiro e o Amora, contestaram,
em comunicado, a decisão da Federação
Portuguesa de Futebol de adiar a jornada
deste fim de semana devido às restrições
impostas por causa da pandemia.
Segundo os signatários do documento
aquilo a que se assiste é “uma autêntica
discriminação sem paralelo na história do
desporto nacional e uma falta de respeito
para com os atletas, dirigentes, sociedades desportivas e centenas de patrocina-
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dores que, num ano delicado, reuniram
esforços para fomentar o desporto”.
Os clubes defendem que “o Governo e
a DGS oiçam a FPF e as Associações e que
terça e quarta-feira (3 e 4 de novembro,
respetivamente) seja possível realizar todos os jogos adiados” e avisam que “ninguém calará a nossa revolta. Somos centenas de clubes, milhares de profissionais e
milhões de apaixonados. Estamos preparados para ir até às últimas instâncias para
defender os nossos direitos e exigimos
que estas datas sejam cumpridas. Os clubes, esses, lá se apresentarão para jogar”.

DESPORTO

Golfista Filipa Capelo
à conquista da América
Os Estados Unidos da América são uma das maiores escolas de golfe
mundiais e quem quer singrar na modalidade procura lugar numa das
universidades americanas. A setubalense Filipa Capelo foi por isso atrás
do sonho!
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR
Sports America, desde 2018, foi uma mais
valia na candidatura e adaptação.
O ano de 2020 começou com a participação num torneio de renome, o Girl’s
Junior Orange Bowl Championship, e,
apesar do resultado final não ter sido o
esperado, foi uma experiência na aprendizagem e conhecimento da realidade
americana. No entanto, a pandemia alterou os planos e foi necessário adaptar-se.
“Infelizmente, por razoes de segurança a
NCAA decidiu cancelar as competições
para todos os desportos, ou seja, este primeiro semestre não tenho torneios”.
Apesar disso, continua a treinar todos os dias, durante pelo menos três horas, e faz treinos de ginásio duas vezes
por semana. “Entrar nesta nova rotina foi
exigente e nas duas primeiras semanas
chegava ao meu apartamento completamente esgotada”.

REPRESENTAR O CLUBE DA QUINTA
DO LAGO FOI O PRIMEIRO DESAFIO
Sacrifícios aos quais se habituou desde
cedo e que começaram quando decidiu,
ainda em Portugal, representar o Clube
da Quinta do Lago, vivendo no distrito de
Setúbal. “Passei a ir treinar para o Algarve
com o meu treinador José Ferreira. Muitos fins de semana fui sozinha de comboio
com o saco às costas, mas quando se des-

PUBLICIDADE

O GOSTO pela modalidade surgiu muito
cedo, quando pegou nos tacos a primeira vez ainda no jardim de infância, mas o
jogo a sério começou aos dez anos após
insistência do pai. A partir daí tem sido
um percurso de esforço, sacrifício e conquistas que lhe permitiram aos 18 anos
integrar a equipa da Universidade da Califórnia e sonhar com uma carreira profissional.
O interesse em rumar a terras do Tio
Sam surgiu por volta dos 14 anos e por isso
começou a preparar-se. “No secundário
decidi começar a estudar num sistema internacional para me habituar a ter aulas e a
trabalhar em inglês”, explica ao Semmais,
consciente das diferenças entre métodos
de ensino. “Em termos académicos o método americano é diferente, no entanto foi
fácil adaptar-me”, diz, assegurando que
o trabalho feito com a empresa College

fruta de desporto como o golfe passa a ser
um prazer. Muito provavelmente se não
tivesse sido convidada pelo José Ferreira
para representar a Quinta do Lago teria
abandonado o golfe de alta competição”,
admite.
Mas foram esses sacrifícios que a fizeram crescer e atingir os resultados que
permitiram inscrever-se na Real Federación Andaluza de Golfe. “Sinto que as
experiências que tive em Espanha foram
cruciais para o meu desenvolvimento.
Aos 16 anos fui jogar a Inglaterra e participei no Scottish U16. O resultado destes
torneios foi crucial para que conseguisse
entrar numa boa universidade. Fiz Top 25
em Inglaterra e na Escócia ganhei”.
Filipa é a primeira jogadora portuguesa de golfe a representar uma universidade da NCAA Division 1 e tem consciência
de que a ida para os EUA “motivou outras
atletas a fazerem o mesmo. “Estar nos
EUA a estudar e jogar é uma experiência
única que nunca teria oportunidade de
viver em Portugal devido à carga horária
escolar no nosso país”, afirma.
Agora o objetivo é continuar a trabalhar e a evoluir. “Quero apresentar excelentes resultados e tentar viver uns anos
como jogadora profissional”, mas se tal
não acontecer já tem um plano B: “Infelizmente, terei de meter os tacos de lado
e focar-me no MBA e depois arranjar trabalho. O curso é na área de marketing.
Depois de terminar a licenciatura na CBU
muito provavelmente irei fazer um Mestrado na Europa”.
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DIRETOR DA COMPANHIA
MASCARENHAS-MARTINS

O SNS
e os privados
na saúde

NO CENTRO COMERCIAL do Bonfim, em Setúbal, havia uma pequena
loja de discos. Era num recanto, o
que lhe dava um ar meio clandestino, apertado, só lá cabiam duas ou
três pessoas. O proprietário, penso
que se chamava Mário, era conhecido do meu pai e foi provavelmente por isso que comecei a parar ali
de vez em quando. Estávamos nos
anos 90, não havia ainda telemóveis, muito menos leitores de mp3.
O tempo era menos acelerado,
parece-me, o que permitia alguns
luxos na relação que era criada nestes espaços comerciais.
Havia tempo, por exemplo, para escutar duas ou três faixas do álbum
que se queria comprar, se não estivesse ninguém à espera para ser
atendido. Foi assim que decidi comprar alguns discos que se tornaram
fundamentais para a minha vida.
Um desses discos foi o “Mellon
Collie and the Infinite Sadness”, dos
Smashing Pumkins, que comemorou 25 anos no passado dia 24 de
Outubro. Tenho memória do Mário,
espero que seja esse o seu nome,
ter posto a tocar com entusiasmo
a “Tonight, Tonight”, aumentado o
volume ao ponto do som inundar
pelo menos a entrada do Centro –
sobrepondo-se, imagino eu, àqueles irritantes e repetitivos sons dos
cavalos ou carrinhos para crianças,
nos quais se colocava uma moeda para ficar ali aos solavancos

no mesmo sítio. Depois de termos
escutado mais duas ou três faixas
do primeiro disco (para quem não
sabe, é um álbum duplo com 28
canções, 14 em cada disco), decidi
comprá-lo.
Conto este episódio não tanto
para vos falar do “Mellon Collie” e
dos seus méritos – continuo a achar
que os tem, por acaso, ao contrário
de tantos outros que me marcaram
na altura –, mas para tentar voltar
ao momento da minha vida em que
comecei a ter uma relação mais
forte com a fruição cultural.
Foi também por volta dessa altura que começou a acontecer com
mais frequência alguém dizer: “tens
de ouvir este disco”, “tens de ver
este filme”, “tens de ler este livro”,
etc.
Foi exactamente assim que vi
pela primeira vez de muitas o “Pulp
Fiction”, do Tarantino, que à época constituiu também uma grande
revelação para mim e para aqueles
com quem me dava. Nos intervalos
tenho ideia que passámos muito
tempo a falar destas descobertas,
com um entusiasmo que gostava
muito de conseguir transmitir aos
outros.
Quando insisto na importância
das artes e da cultura no quotidiano lembro-me sempre da importância que teve para mim, para
nós, que sentíamos que a nossa
liberdade se expandia através da-

EDUARDO COSTA
JORNALISTA, PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DA IMPRENSA REGIONAL

O Desporto
e a Pandemia

Os adeptos do desporto têm comportamentos não confiáveis. Mais ou
menos foi esta a conclusão de quem
decide, para não autorizar espectadores nos recintos desportivos.
Ora eu, e milhões como eu, gosto de ir aos estádios e pavilhões e
sou responsável!
Em comparação com todas as
outras atividades que juntam pessoas, as regras deviam ser iguais
para os espetáculos desportivos.
Respeitando as recomendações
das autoridades, sem dúvida. Com
distanciamento, lugares marcados,
máscara e todo o resto que se está
a usar para outras concentrações.

Porque há de ser diferente no futebol, no hóquei, no basquetebol, no
futsal...
Acaso não são pessoas que também frequentam outras concentrações e espetáculos e respeitam as
regras?! São as mesmas. São iguais
às outras. São responsáveis como
as demais.
E se alguém houver que não se
comporte num estádio, ou num pavilhão, há que o por fora do recinto!
Como está previsto fazer noutras semelhantes situações. Não
devíamos todos pagar por um ou
outro irresponsável!
Não compreendo esta atitude

RAUL TAVARES
DIRETOR

Sendo um acérrimo defensor do Serviço Nacional
de Saúde, parido em 1979 por António Arnaud e por
um punhado de outros homens livres, não deixo
de simpatizar com a entrada dos privados no setor,
nomeadamente no cluster hospitalar.
O contrário faz-me lembrar outros regimes que
abomino, onde se comem direitos fundamentais
dos povos e se sabota, todos os dias, a liberdade e as
escolhas de cada cidadão.
Mas há regras, muitas regras a cumprir. A iniciativa
privada neste setor tão nevrálgico e sensível não
pode atuar sem regulação, muito menos visando
a obtenção do lucro a todo o custo. Muito menos
aproveitado as fragilidades estruturais ou de
circunstância do SNS, que deve orgulhar cada
um dos portugueses pelas enormes façanhas
que já conseguiu nestes 41 anos de existência.
Seja na mortalidade infantil, seja na erradicação
de doenças virulentas, como a tuberculose por
exemplo, ou dando respostas constitucionais
ao direito consagrado do dever do Estado em
garantir o acesso à saúde de todos os cidadãos,
independentemente da sua condição económica,
bem como oferecer esses cuidados de forma
descentralizada e participada.
Quando começaram a nascer como cogumelos
os hospitais privados, a maior parte dos quais
promovidos por alguns grupos económicos
poderosos do país, em negócios duvidosos –
alavancados pelas devastadoras PPP - Parceria
Público Privada - ficou claro que a obtenção
do lucro ‘rapidamente e em força’ se revelava o
máximo-denominador-comum desta cruzada.
Os resultados desta conclusão estão à vista
de todos: Antes da pandemia, nenhuma destas
unidades deu prejuízo e, quase todas elas,
beneficiaram do Estado porque, ao abrigo de
vários protocolos, ‘encheram’ as suas listas e as
suas enfermarias de doentes enviados pelo SNS.
Mais: ficaram com parte dos doentes em trânsito,
sem maleitas mais graves, chegando mesmo a
recusar casos mais complicados, mantendo as suas
instalações modelares ‘limpas’ de horrores maiores.
Já para não falar da concorrência feroz que tem
retirado médicos do SNS.
Agora, perante o adensar da crise Covid, é tempo
de demonstrar que podem e devem fazer parte do
sistema de saúde nacional. Empreendendo esforços
para ajudar a combater este flagelo e a oferecer
outra face que não a da ganância, porque a procura
do lucro, neste caso, é legítima. Se isto suceder, o
país e os portugueses olharão certamente de outra
forma para estas unidades e todos ganharemos com
a mudança de paradigma..

1995
quelas experiências. O mundo era,
afinal, muito mais do que a escola, do que os trabalhos dos nossos pais e seus amigos. E era, por
conseguinte, muito mais do que
as opções que pareciam estar-nos
destinadas nas escolhas de área
que teríamos de fazer no 10.º ano
e depois eventualmente no ensino superior ou nas profissões que
viéssemos a ter.
As inúmeras descobertas que
fizemos através dos discos, filmes,
livros ou espectáculos relacionavam-se com aquilo que começávamos a construir, no que diz respeito a uma identidade individual,
mas também com aquilo que era a
nossa percepção da realidade. Aliás,
as duas estavam muito ligadas: a
abertura que se dava pelo contacto
com as artes permitia-nos imaginar
identidades muito diferentes daquelas que, ao que parece, os mais
velhos esperavam que adoptássemos.
O que me leva a pensar, como
habitualmente, que a relação com
as artes e com a cultura tem uma
relação directa com a liberdade e
com a responsabilidade – tanto na
relação que temos com aquilo que
somos, mas também na relação
com os outros.
Entretanto a loja de discos que
eu tanto amava transformou-se
numa loja de telemóveis. Infinite
sadness.

diferenciadora em relação ao desporto. Num estádio com capacidade para 30 mil espectadores que
autorizem 10 mil, ou 5 mil! Mas, tirar aos jogadores o apoio dos seus
adeptos, tirar aos adeptos o prazer
de o viver o seu clube, a quem por
ele é apaixonado, não acho o caminho certo.
Claro, sempre em comparação
com idênticas situações. Onde as
regras são exigidas e cumpridas.
Onde os prevaricadores são tratados de acordo com as regras.
O desporto tem que ser tratado
como as idênticas atividades públicas.
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UM CAFÉ E DOIS DEDOS
DE CONVERSA
PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

O Canhão da… Covid-1

A ORIGEM do canhão da Nazaré ainda
está envolta em mistério, pois encontra-se numa zona geológica complexa. No
entanto, considera-se estar relacionada
com a falha da Nazaré, uma fratura da
crosta onde existem movimentos que podem causar sismo
A ORIGEN DO Covid-19, está igualmente envolta em mistério, mas tal como
com as ondas gigantes, que o Homem
quer encontrar meios de ultrapassar, contornando-as, como só os melhores surfistas do mundo conseguem fazer, também
no caso do Covid, a humanidade encontrou um desafio – e por acaso o maior desafio do mundo. Digamos que é o desafio
para “Um milhão de dólares”, simbolicamente falando.
E esta semana, ambos os assuntos
confluíram. Por um lado, tivemos um Estado (o Estado Português) que entre “reviengas” imperceptíveis à sua população,
permitiu um ajuntamento de milhares de
pessoas a assistirem ao rebentamento de
ondas, por outro, temos os melhores surfistas do mundo a tentarem superar essas
ondas.

O que ressalva desse momento é a
desorientação que graça na nossa população, entre Estados de Contigência e
Estados de Emergência, já ninguém se
entende. Os sinais que o Estado passa são
contraditórios e, antes de mais, para bem
da nossa sanidade mental, o Sr. Primeiro-Ministro, ou a Sra. Ministra da Saúde
deviam tirar dos holofotes comunicacionais um dos maiores desastres na área da
comunicação – a Dra. Graça Freitas. São
tantas as gaffes que a senhora já deu, com
aquele estilo entre o maternal e o da “madrinha” de todos nós que nos faz ter sentimentos entre a pena e a ira. Mas o pior é
que nos confunde.
As pessoas precisam compreender de
uma forma assertiva e definitiva que têm
de usar máscara. Ponto final. E deviam
saber isso há muito tempo. Têm também
de saber que se juntarem inadvertida e
desnecessariamente com outras pessoas
que estão a cometer uma Contraordenação, ou mesmo um crime, mas pior, têm
de saber que estão a ser maus cidadãos, a
colocar a vida de outros (e a sua) em risco.
Têm de saber que este fim-de-semana

EDUARDO RODRIGUES
VEREADOR ELEITO
PELO PARTIDO SOCIALISTA
NA CÂMARA DO SEIXAL
BEM SEI que há pessoas que gostam de
dançar ao som de uma música que os
marcou num determinado momento da
sua vida. E bem sei que também é normal,
ao longo da nossa existência, aprender a
ouvir a harmonia de outras melodias e
despertando para a imensidão de outras
opções que nos rodeiam.
Desde o 25 de Abril de 1974, que os
residentes do Concelho do Seixal dançam e são geridos ao ritmo da carvalhesa
(música do PCP). Não por falta de outras
melodias, mas porque se criou um mito,
em volta do partido comunista, segundo o
qual os comunistas governam bem.
Esta aculturação, a que os Seixalenses
se habituaram, tem levado a que, de quatro em quatro anos, a maioria dos eleitores nem se dê ao trabalho de ir votar.

não podem circular, sobretudo para evitar
que estejam em família, já que os números
apurados indicam que é em convívios de
família mais alargado um dos principais
focos de contacto, pois as pessoas nesses
momentos baixam as suas guardas.
As pessoas têm de compreender que
estas medidas não são contra ninguém,
nem são alarmistas, nem fonte de nenhuma conspiração internacional a beneficiar
o Covid e contra todas as outas doenças,
mas sim porque neste momento se essas
medidas não forem tomadas o nosso sistema nacional de saúde não aguenta receber mais doentes, sejam eles Covid ou
não Covid.
As pessoas têm de compreender que os
nossos médicos(as) , enfermeiros(as) e restante pessoal da área da saúde está a atingir
o seu limite físico. São Homens e Mulheres,
que como Seres Humanos que são, precisam de descansar. Precisam de estar com
as suas famílias e não conseguem fazê-lo.
E temos de lhes criar condições para isso.
Eles merecem-nos e n´so ainda vamos precisar deles com muita força, determinação
e, sobretudo, coragem.

Termino dando-vos um exemplo pessoal: esta semana, pela primeira vez em
muitos meses, o Benfica teve um jogo com
público. Eu, dentro dos critérios que o clube disponibilizou, tinha acesso aos bilhetes.
Quem me conhece sabe que eu não perco
um jogo no Estádio da Luz há anos. Desta
vez, por respeito, optei por não ir. Perguntam-me: foi por medo de apanhar Covid? A
resposta é claramente não, até porque a probabilidade de apanhar é mínima e ao nível
do que posso apanhar noutros locais. Não
fui porque o jogo foi à noite, com mudanças de temperatura, propícia a constipações
e entendi que este ano, mais do que nunca,
todas as cautelas que possamos ter são poucas para as necessidades – minhas, da minha família e da comunidade, porque se eu
for incomodar um médico ou um enfermeiro com uma constipação forte ou uma gripe,
estou a ocupar-lhe um tempo precioso que
ele pode precisar para tratar alguém que esteja numa situação bem mais necessitada.
Este é o apelo e a reflexão que vos deixo.
Mais vale prevenir, do que remediar. E o sistema de saúde já é uma manta de retalhos,
quase completamente esburacada.

‘Orçamento da Câmara M. Seixal
para 2021 – Manter a máquina do PCP
e repetir projetos nunca cumpridos’
Outra parte, fruto da aculturação da boa
governança CDU, ou por interesses próprios têm depositado o seu voto consecutivamente na CDU. E assim se tem dominado as gentes da terra Seixaleira.
Só desta forma se compreende que o
Partido Socialista ganhe todas as eleições,
Legislativas, Europeias, Presidenciais e,
quando chegamos às Autárquicas, a CDU
vence há mais de 44 anos.
Mas o mundo está em mudança e as
gentes do Seixal também estão a mudar
de opinião sobre o mito da boa governação comunista. Tanto assim é que, nas últimas Eleições Autárquicas (2017) a CDU
perdeu a maioria e venceu (segundo os
números publicados…) apenas com mais
3000 votos do que o Partido Socialista.
Os resultados deixaram a nu a fragilidade

comunista e o final anunciado do domínio comunista no Concelho do Seixal, em
2021.
As Grandes Opções da Câmara do Seixal para 2021 – que traduzem as propostas do conjunto de medidas, de políticas
e de investimentos que concorrem para a
concretização da execução do orçamento
da Câmara - são a prova provada de mais
uma música riscada apresentada pela
CDU.
Para o ano de 2021 as GOP não são diferentes das de outros anos: O executivo
comunista todos os anos inscreve (promete) os mesmos projetos e raramente
os realiza. E aqueles que inicia leva uma
eternidade para os executar e concluir.
Em 2021 não será diferente. Porque havemos de acreditar que será, se decorridos

mais de 44 anos de CDU na CMS o não foi?
O voto contra as GOP 2021 (orçamento) dos eleitos socialistas na Câmara Municipal do Seixal, antes de ser um
voto de protesto, é um grito de alerta
para que a população esteja mais atenta
à governação comunista no Concelho do
Seixal. Um apelo para que estejam mais
despertos e reflitam sobre os muitos projetos que o executivo comunista promete, reincidentemente nas GOP, mas que
nunca concretiza. Um desafio para que
pensem sobre a importância de ir votar,
sobre o significado de democracia e sobre
os poderes instalados, que precisam ser
mudados. Saibamos criar oportunidades
a quem quer Fazer Melhor pelo Concelho
do Seixal.
Podem sempre contar connosco.
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