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ENFOQUE

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO 
TERMINAL XXI VAI AVANÇAR
Vai finalmente avançar a ampliação 
do Terminal XXI, no porto de Sines, 
empreitada adjudicada ao consórcio 
Etrmar/Mota-Engil, no valor de 14 
milhões de euros. A obra consiste na 
construção de mais 204 metros de 
cais, atingindo a plataforma um total 
de 1.150 metros até ao final de 2021. 

TRABALHADORES DA 
AUTOEUROPA QUEIXAM-SE DE 
SOBRECARGA DE TRABALHO
A velocidade da linha de produção 
do T-Roc está a deixar cansados os 
trabalhadores da Autoeuropa que 
laboram nesse circuito. São dezenas 
de operários que querem ver o 
problema solucionado. O sindicato 
alega que, no início de novembro, 
a empresa aumentou a velocidade 
da linha, mas manteve o mesmo 
número de funcionários.

ANAC VAI SER OUVIDA NO CASO DA 
AERONAVE QUE CAIU NA COSTA
O Tribunal de Instrução Criminal 
de Almada agendou para 9 de 
dezembro a audição dos três 

dirigentes da Autoridade Nacional 
da Aviação Civil (ANAC) acusados 
no processo da aeronave que se 
despenhou numa praia da Costa da 
Caparica, matando duas pessoas.

PRAIA DE ALBARQUEL GANHA  
NA “PRAIA MAIS ACESSÍVEL”
A praia de Setúbal recebeu o prémio 
por unanimidade numa lista que 
contava com 25 candidatos.  

A distinção foi atribuída pelo 
Instituto Nacional para a 
Reabilitação, em parceria com a 
Agência Portuguesa do Ambiente 
e Turismo de Portugal. O galardão 
tem como objetivo distinguir 
as zonas balneares, com a 
bandeira Praia Acessível durante 
a época balnear, que evidenciem 
as melhores condições de 
acessibilidade.

PENÍNSULA TEM MAIS 
AUTOCARROS PARA MELHORAR 
PERCURSOS
O transporte efetuado pela CP, 
Fertagus e Metro Transportes do 
Sul na Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), onde se incluem os nove 
concelhos da península, está a 
ser reforçado com 70 autocarros 
turísticos, durante as horas de 
ponta. Para o apoio à Fertagus serão 
afetadas 13 viaturas, que farão os 
percursos Pragal /Sete Rios, entre as 
6h20 e as 8h20, Sete Rios / Pragal, 
entre as 17h20 e as 18h10, Sete Rios 
/ Setúbal, entre as 17h15 e as 17h30, 
explica a AML.

A presidente da câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, prometeu trocar 
as fechaduras do estádio do Bonfim, no âmbito da tomada da propriedade 
dos direitos de superfície daquele equipamento por parte do município. As 
relações entre o clube e a autarquia ficaram extremadas. Mas a ameaça não 
se concretizou. Até ver a polémica ficou em banho-maria.

Guerra de fechaduras no estádio do Bonfim

43
É o montante, em milhões, 
do orçamento aprovado pela 
câmara da Moita para o próximo 
ano. O executivo aprovou na 
mesma sessão a contratação 
de um empréstimo de mais 
de três milhões de euros para 
financiar a contrapartida local 
dos investimentos associados 
ao Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano do 
Município.

7DIAS

“
Este apoio visa 
estimular a 
economia, devido 
a Sines estar na 
lista de risco 
muito elevado

NUNO MASCARENHAS
PRESIDENTE DA CÂMARA DE SINES

Sobre novas medidas de apoio aos 
munícipes e restauração

SETÚBAL É O TERCEIRO DISTRITO COM MAIS CRIMES CONTRA MULHERES

Quatro homicídios  
entre janeiro e novembro
O número de participações baixa com os períodos de confinamento  
e aumenta logo que estes terminam. Cerca de 80 por cento dos crimes 
de violência doméstica são cometidos contra mulheres.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O CRIME de violência doméstica é o mais 
participado em todo o distrito de Setúbal, 
tendo atingido no ano passado, conforme 
consta do Relatório Anual de Segurança 
Interna (RASI), mais de 14 por cento em 
relação a todas as participações ali regis-
tadas. 

Este ano, até 14 de novembro, segundo 
os dados preliminares do Observatório 
das Mulheres Assassinadas, integrado na 
União de Mulheres Alternativa e Respos-
ta (UMAR) já foram assassinadas quatro 
mulheres, número que a nível nacional, só 
é igualado por Lisboa. 

“Uma em cada três mulheres, em Por-
tugal, é vítima de violência doméstica. 
Essa mesma percentagem é aplicável ao 
distrito de Setúbal que, de acordo com 
todas as estatísticas oficiais, é o tercei-
ro mais violento do país, só sendo ul-
trapassado por Lisboa e Porto”, disse ao 
Semmais a dirigente da organização Fe-
ministas em Movimento, Elisabete Brasil.

A mesma responsável afirma que na 
região a violência contra as mulheres 
“não é muito diferente daquela que é re-
gistada no resto do país”, salientando, no 
entanto, que “este é um ano atípico”. “O 

que temos constatado é que as participa-
ções feitas por mulheres têm diminuído 
durante os períodos de confinamento e 

que aumentam logo depois de estes ter-
minarem”, adiantou.

Na semana em que se assinala o Dia 

Internacional pela Eliminação da Violên-
cia Contra as Mulheres (25 de novembro), 
tanto as Feministas em Movimento como 
a UMAR são unânimes em considerar 
que, no distrito, os maus tratos a mulhe-
res (sejam agressões ou até mesmo ho-
micídios) são problemas criminais que se 
sobrepõem a outro tipo de delinquência.

“Aquilo que as estatísticas nos mos-
tram é que uma em cada três mulheres 
portuguesas sofre de violência domésti-
ca e que, extrapolado esse número para a 
realidade do distrito (de Setúbal) a realida-
de não é muito diferente do que se regista 
a nível nacional”, alegou Elisabete Brasil.

QUASE 3.000 PARTICIPAÇÕES POR
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO DISTRITO

O RASI de 2019 refere, por sua vez, 
que no nosso território, as participações 
relativas a crimes de violência doméstica 
foram 2.829, correspondendo as mesmas 
a 14,2 por cento de todas as que ali foram 
participadas às várias forças policiais. 

Elisabete Brasil considera, contudo, 
que a violência contra as mulheres não 
é algo que aconteça apenas em algumas 
classes sociais ou em determinados gru-
pos etários. “É transversal e nada tem a 
ver com raça, escalão etário, classe social 
ou qualquer outro parâmetro. É típico de 
uma sociedade conservadora e patriarcal 
que, no entanto, pelos números faculta-
dos, tem como vítimas cerca de 80 por 
cento de mulheres”, afirma.

Nos tribunais do distrito, no ano pas-
sado, ainda de acordo com o último RASI, 
foram iniciados 1238 inquéritos por vio-
lência doméstica, tendo sido concluídos 
955. As estatísticas oficiais dizem que, ten-
do em consideração cada milhar de habi-
tantes, a média nacional é de 2,8 casos. No 
distrito de Setúbal é, no entanto, de 3,3, 
número este que apenas é suplantado por 
Faro, com 3,6.  
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AMRS APLAUDE DECISÃO DO GOVERNO DE AVANÇAR COM AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Opção Montijo volta a marcar passo
Presidente da câmara de Alcochete até admite aposta noutras formas de transporte.  
Governo ordenou que fosse feito, em 2021, um processo de Avaliação Ambiental Estratégica.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A AVALIAÇÃO Ambiental Estratégica 
(AAE) que o Governo anunciou esta se-
mana tendo em vista a escolha da locali-
zação do futuro aeroporto complementar 
de Lisboa pode fazer com que o investi-
mento público se vire para outro tipo de 
infraestruturas, que não apenas as aero-
portuárias.

A conclusão é do presidente da câma-
ra de Alcochete, Fernando Pinto, que en-
tende que “perante a realidade atual, não 
consideramos que haja qualquer atraso 
nas obras”. O autarca, em declarações ao 
Semmais, disse que se deve “aproveitar 
esta fase de menor pressão sobre a avia-
ção comercial para reavaliarmos com 
mais tempo as necessidades do futuro”. 

O mesmo responsável salientou que “o 
paradigma do modo de viajar pode mudar 
e, inclusive, obrigar a investimentos mais 
urgentes noutras áreas que não em infraes-
truturas aeroportuárias. Veja-se o caso da 
recente decisão de investimento progra-
mado pelo Governo para a via férrea”.

“Tudo o que contribuir para deci-
dir melhor, é importante. Aguardamos 
o resultado da Avaliação Ambiental Es-
tratégica e, conforme o seu conteúdo, 
anunciaremos a nossa posição”, disse o 
presidente da câmara de Alcochete, vizi-
nho do concelho de Benavente, onde se 
localiza o Campo de Tiro propriedade da 

Força Aérea, e que é para muitos autarcas 
do distrito de Setúbal o local defendido 
para a construção da infraestrutura.

O Semmais tentou ainda obter uma 
reação do presidente da autarquia do 
Montijo, Nuno Canta, à decisão gover-
namental. Tal não foi possível, mas, em 
anteriores declarações, o autarca sempre 
defendeu a viabilidade da obra na Base 

Aérea número 6, no Montijo, salientando, 
contudo, que respeitaria sempre qualquer 
outra opção.

AMRS APELA PARA UMA SOLUÇÃO 
“FUNDAMENTADA E PONDERADA”

A AAE terá de se realizar duran-
te 2021 e, de acordo com a Associação 
de Municípios da Região de Setúbal 

(AMRS), será a melhor solução para se 
encontrar uma decisão “fundamentada 
e ponderada”.

“É importante que se vão dando pas-
sos no sentido de obrigar a que esta deci-
são de localização do aeroporto seja uma 
boa decisão, devidamente fundamentada 
e ponderada, o que não estava a aconte-
cer com a opção Montijo. A partir de agora 
todas as opções estão em aberto”, afirmou 
o presidente da AMRS, Rui Garcia, que é 
também o presidente da câmara da Moita.

“É preciso chegar ao fim do processo 
com toda a transparência e convicção que 
se escolheu com base em critérios de ri-
gor, de interesse nacional”, salientou, lem-
brando que a escolha do campo de Tiro de 
Alcochete foi sempre a preferida.

Segundo a Declaração de Impacte 
Ambiental, emitida em janeiro, cinco mu-
nicípios comunistas do distrito de Setúbal 
emitiram um parecer negativo à constru-
ção do aeroporto no Montijo (Moita, Sei-
xal, Sesimbra, Setúbal e Palmela) e quatro 
autarquias de gestão socialista (Montijo, 
Alcochete, Barreiro e Almada, no mesmo 
distrito) deram um parecer positivo.

Esta situação colocou o projeto em 
risco porque, segundo a lei, a inexistência 
do parecer favorável de todos os conce-
lhos afetados “constitui fundamento para 
indeferimento”.  

Luz verde para ampliação  
do Hospital de São Bernardo
As verbas 
necessárias foram, 
finalmente, inscritas 
no Orçamento de 
Estado para 2021. 
Em Santiago do 
Cacém, o Hospital 
do Litoral Alentejano 
vai aumentar a 
capacidade para 
tratamento da 
Covid-19. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM: DR

A CÂMARA DE SETÚBAL anunciou que 
será possível, já no próximo ano, iniciar 
as obras de ampliação do Hospital de 
São Bernardo. A decisão foi comunica-
da depois de ter sido inscrita a verba no 
Orçamento de Estado (OE) para 2021, do-

cumento que na sua versão original não 
contemplava qualquer valor.

Segundo refere a edilidade numa nota 
de imprensa, a ampliação só não avançou 
este ano porque, “ao contrário do que foi 
reiteradamente prometido e garantido e 
embora pudesse haver o reconhecimen-
to do Governo da necessidade da obra, 
o dinheiro necessário não se encontrava 
inscrito no OE”. 

“A Câmara Municipal de Setúbal saúda 
a aprovação desta proposta, assim como 

saúda a aprovação da proposta apresen-
tada pelo Partido Ecologista Os Verdes 
pela qual se inclui no Orçamento as ne-
cessárias verbas para a construção de ins-
talações próprias para a Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Se-
túbal”, refere ainda o mesmo documento, 
dando especial ênfase às necessidades na 
cidade referentes aos cuidados de saúde. 
“Com estas iniciativas corrige-se grave la-
cuna existente na proposta inicial do Or-
çamento do Estado para 2021, na qual não 

se previa verba para a construção destes 
dois importantes projetos há muito exigi-
dos pela população de Setúbal e pela co-
munidade escolar do IPS”.

SERVIÇO DE MEDICINA INTENSIVA  
VAI SER AUMENTA NO LITORAL

Ampliado será também o serviço de 
medicina intensiva do Hospital do Litoral 
Alentejano, em Santiago do Cacém. Trata-
-se de uma medida que visa, sobretudo, 
aumentar a capacidade de resposta aos 
tratamentos de doentes com Covid-19

A obra, que deverá ser adjudicada du-
rante a próxima semana e que ficará con-
cluída até final do ano, tem um custo esti-
mado de um milhão de euros. 

De acordo com a presidente do conse-
lho de administração da Unidade Local de 
Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Ca-
tarina Filipe, serão criados quatro quartos 
com pressão variável que irão aumentar 
a capacidade de resposta a doentes covid 
que necessitem de cuidados intensivos”.

Com esta intervenção, o Hospital do 
Litoral Alentejano passará a dispor de 11 
camas destinadas à medicina intensiva. 
Destas, segundo a mesma responsável, 
cinco serão direcionadas para pacientes 
infetados pelo vírus.

Mas, não será apenas o reforço da uni-
dade de cuidados intensivos a única medida 
visível. Também os cuidados intermédios 
já foram transformados numa unidade Co-
vid-19, passando a contar com seis camas 
com ventilação não invasiva ou alto fluxo.  
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Nas há surtos nas cadeias da região,  
mas guardas temem caos pós precárias
Guardas prisionais dizem que a principal 
preocupação é a falta de espaços para manter  
em isolamento todos os presos que regressam 
em dezembro e janeiro.

TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

AS SAÍDAS PRECÁRIAS de reclusos du-
rante os períodos de Natal e Ano Novo 
podem gerar novos surtos dentro das ca-
deias de todo o país e, em consequência, 
nas três do distrito de Setúbal que, até ao 
momento, têm escapado à propagação da 
Covid-19, a qual já atinge em todo o ter-
ritório nacional mais de 350 presos e 84 
funcionários da Direção Geral dos Servi-
ços Prisionais.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da Associação de Chefias do Corpo 
da Guarda Prisional, Hermínio Barradas, 
disse que este organismo já avisou a tu-
tela e a Direção Geral dos Serviços Prisio-
nais para o “imenso risco” que é promover 
a saída precária de “centenas de reclusos” 
(serão, previsivelmente, um mínimo de 
500) nas semanas de Natal e Ano Novo. 
“Tal como aconteceu na Páscoa, em que 
a Associação de Chefias também alertou 
para os riscos, existe agora a real hipótese 
de muitos reclusos voltarem contamina-
dos e, num ápice, alastrarem novos surtos 
por todas as cadeias do país”.

Para o dirigente sindical, apesar de as 
saídas precárias serem um “direito resul-
tante de uma benesse”, as mesmas não 
são, neste momento, bem aceites entre os 
guardas prisionais. “Toda a gente sabe, e 
até os presos reconhecem, que existe um 
perigo real e que é melhor prevenir do 
que estar depois a tentar arranjar solu-
ções que atualmente não existem no sis-
tema prisional”.

RECLUSOS ESTÃO A COLABORAR  
COM MEDIDAS SANITÁRIAS IMPOSTAS 

Essas soluções passam, sobretudo, por 
arranjar espaços de isolamento em todos 
os estabelecimentos prisionais. Os guardas 
prisionais alertam para o facto de, tal como 
já aconteceu há meses, não ser aconselhá-
vel juntar em espaços reduzidos todos os 
presos que regressarem das precárias.

“Pelas informações que têm chegado 
à Associação, a generalidade dos presos, 
não só no distrito de Setúbal, mas em 
todo o país, estão a acatar bem as medi-
das impostas para tentar impedir a pan-

demia”, acrescentou Hermínio Barradas. 
Essas medidas passam pela redução dos 
períodos de recreio, que agora são ape-
nas de duas horas diárias e seccionadas, 
de modo a evitar grandes ajuntamentos 
nos pátios. As visitas estão proibidas e 
apenas os advogados, mediantes rigoro-
sas medidas de segurança, entre as quais 
a utilização de fatos protetores especiais, 
pode entrar nas cadeias. “Os reclusos têm 
perfeita noção de que o que está em causa 
é a própria saúde e segurança”, concluiu o 
dirigente sindical.

No distrito de Setúbal, onde existem 
três estabelecimentos prisionais, o do 
Montijo é, claramente, aquele onde existi-
rão maiores dificuldades para promover o 
isolamento, de pelo menos 14 dias, dos re-
clusos regressados. Em Pinheiro da Cruz 
a lotação está praticamente preenchida, 
já em Setúbal a situação é completamente 
diferente, pois a cadeia já está em proces-
so de “desaceleração”, uma vez que irá ser 
desativada em breve, havendo já redução 
do número de presos e até das medidas de 
gestão.  

PENÍNSULA DE SETÚBAL

Concelho
Incidência Cumulativa a 14 dias Desvio

Escalões 
do Nível de Risco Nível de Risco28/10 a 10/11 6/11 a 19/11

nº %
16/nov 23/nov

Alcochete 197 293 96 49% 240-479,9 Risco elevado

Almada 487 661 174 36% 480-958,9 Risco muito elevado

Barreiro 290 361 71 24% 240-479,9 Risco elevado

Moita 262 357 95 36% 240-479,9 Risco elevado

Montijo 196 344 148 76% 240-479,9 Risco elevado

Palmela 395 344 -51 -13% 240-479,9 Risco elevado

Seixal 433 526 93 21% 480-958,9 Risco muito elevado

Sesimbra 374 343 -31 -8% 240-479,9 Risco elevado

Setúbal 592 520 -72 -12% 480-958,9 Risco muito elevado

Média Pen. Setúbal 358,4 416,6 58,1 16% 240-479,9 Risco elevado

RESULTA DA ANÁLISE no Distrito de Se-
túbal da Incidência Cumulativa a 14 dias, 
no período de 16 a 23 de novembro, um 
aumento de 16% de casos confirmados na 
Península de Setúbal e uma redução de 
10% de casos na região do Litoral Alen-
tejano, encontrando-se ambos territórios 
numa situação de Risco Elevado.

Ao nível da análise por sub-região, des-
tacam-se na Península de Setúbal os con-
celhos na situação de Risco Muito Eleva-
do, Almada, com um aumento de 36% de 

casos, Seixal com um aumento de 21% de 
casos e Setúbal com uma redução de 12% 
dos casos confirmados da COVID-19.

Regista-se no Litoral Alentejano, o con-
celho de Sines com uma situação de Risco 
Muito Elevado com uma redução de 12% 
dos casos confirmados. 

Destaca-se o concelho de Santiago do 
Cacém como o único território do Distrito 
de Setúbal que se encontra numa situação 
de Risco Moderado com um aumento de 
8% dos casos. 

Situação epidemiológica no distrito
ANÁLISE: PAULO LOURENÇO

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/266_DGS_boletim_20201123-003.pdf 
(extraído a 24.11.20)

METODOLOGIA:
Enquadrado no estado 

de emergência foram 

anunciadas medidas 

pelo Governo para 

as próximas duas 

semanas, que dividem 

o território nacional em 

níveis de risco para os 

concelhos, passando a 

haver quatro escalões, 

definidos de acordo 

com o número de 

novos casos por cada 

100 mil habitantes 

nos últimos 14 dias. 

Dependendo do 

nível de risco, foram 

aplicadas a cada 

concelho medidas 

específicas.

LITORAL ALENTEJANO

Alcácer do Sal 274 266 -8 -3% 240-479,9 Risco elevado

Grândola 424 355 -69 -16% 240-479,9 Risco elevado

Santiago do Cacém 83 90 7 8% 60-119,9 Risco moderado

Sines 569 503 -66 -12% 480-958,9 Risco muito elevado

Média Lit. Alentejano 337,5 303,5 -34 -10% 240-479,9 Risco elevado

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/(extraído a 24.11.20)

ILUSTRAÇÃO 1
ESTADO DE EMERGÊNCIA,  

NÍVEIS DE RISCO, CRITÉRIOS ECDC
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Transtejo nega riscos  
para arqueologia  
no Cais do Seixal
A câmara municipal pretendia a instalação  
de um cais de embarque provisório durante  
as obras e insinuou que a empresa poderia 
destruir vestígios romanos.

TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A TRANSTEJO, que está a proceder à ins-
talação de um novo pontão de embarque 
no Cais do Seixal, nega que os trabalhos 
em curso desrespeitem as regras da Di-
reção Geral do Património Cultural e que 
estejam a colocar em risco património 
arqueológico romano, conforme foi argu-
mentado pela câmara.

Os trabalhos de melhoramento do 
Terminal Fluvial do Seixal iniciaram-se a 
26 de outubro. Logo nessa ocasião o mu-
nicípio seixalense protestou pelo facto de, 
em lugar de ter sido construído um cais 
alternativo provisório, a empresa tenha 
optado por suspender todas as operações 
naquele local e decidido pela utilização de 
autocarros que, diariamente, passaram 
a transportar os passageiros dos barcos 
até Cacilhas. Na mesma altura a edilida-
de, por intermédio do presidente Joaquim 

Santos, acusou a transportadora de não 
cumprir os requisitos relativos à preser-
vação dos vestígios arqueológicos nas 
proximidades da Zona Geral de Proteção 
da Quinta da Trindade, classificado como 
sítio de interesse municipal, bem como do 
Terraço Paleolítico da Quinta da Trindade 
e da Ponta do Mato.

Num documento que a Direção Geral 
do Património Cultural enviou à câmara, 
a que o Semmais teve acesso, é salientado 
que “a sensibilidade arqueológica desta 
zona é elevada pelo potencial arqueológi-
co para preservação de contextos portuá-
rios, náuticos e subaquático, associados à 
longa diacronia de ocupação da faixa ri-
beirinha do Seixal desde a época pré-his-
tórica, e à relevância patrimonial que esta 
região detém no âmbito da construção 
naval. Pelo que se presume que possam 

existir vestígios arqueológicos ainda não 
relocalizados ou conhecidos na área de 
interesse de análise”. “O Seixal possui um 
valioso património que precisa de ser pre-
servado”, acrescentou Joaquim Santos.

EMPRESA AFIRMA QUE OBRA RESPEITA 
TODAS AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO 

Em resposta a uma solicitação do nos-
so jornal, a Transtejo diz que “na obra de 
manutenção e recuperação das condições 
de navegação e atracação em curso no 
Terminal do Seixal, nunca esteve em cau-
sa qualquer intervenção suscetível de ser 
enquadrada como ameaça à proteção do 
património”. A empresa adianta também 
que “respeita escrupulosamente, como 
não poderia deixar de ser, toda a legisla-
ção sobre navegação, ambiente e também 
preservação de património cultural”.

“A obra marítima, que abrange uma 
área total de 450 metros quadrados, não 
é compatível com a operação fluvial, pelo 

que a empresa foi forçada a suspender a 
atracação, na ligação Seixal - Cais do So-
dré, pelo período estimado de 45 dias”, 
disse ainda a Transtejo em resposta aos 
protestos da autarquia por não ter sido 
construído um cais de embarque provi-
sório.

Atualmente, os trabalhos de retira-
da do antigo pontão de embarque e de-
sembarque de passageiros encontram-se 
concluídos, estando em curso a fase de 
preparação e colocação das estacas que 
permitem a instalação do novo pontão.

Apesar do transporte rodoviário, que 
numa primeira fase terá servido para as-
segurar a deslocação diária de 2.400 pes-
soas (número esse que depois decaiu em 
consequência das restrições relacionadas 
com a pandemia de Covid-19) a Transtejo 
disse também ao Semmais que as ligações 
fluviais a Lisboa (via Cais do Sodré) estão 
asseguradas através da utilização de bar-
cos a partir de Cacilhas. 
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MAIS DE 1 MILHÃO PARA DAR MAIOR SEGURANÇA À ZONA HISTÓRICA 

Barreiro vai ter  
nova esquadra da PSP
Nova esquadra vai localizar-se no Barreiro Velho e deverá acolher um 
efetivo de 70 agentes. A obra avança em dezembro com um novo 
empreiteiro e prevê-se concluída no verão do próximo ano.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

A 5ª ESQUADRA da Polícia de Segurança 
Pública (PSP), cujas obras arrancam no 
próximo mês, vai ser instalada no edi-
fício do Café Barreiro e terá capacidade 
para um efetivo de 70 elementos, segundo 
anunciou o Ministério da Administração 
Interna. Situada no Barreiro Velho, num 
prédio do século XIX com uma área glo-
bal de cerca de 800 metros quadrados 
distribuídos por três pisos, o imóvel foi 
adquirido pela autarquia há cerca de 15 
anos.

Em declarações ao Semmais, Rui Bra-
ga, vereador do Planeamento e responsá-
vel pelo projeto, explicou que a obra visa 
o aproveitamento do espaço e tem como 
principal objetivo “trazer segurança à 
zona histórica da cidade, não só ao Bar-
reiro Velho mas também à frente ribeiri-
nha”. 

Decidida pelo anterior executivo, a 
construção da nova esquadra é, segundo 
o vereador, “consensual, uma vez que será 
instalada num local que tem alguns con-
flitos de casas com ocupações indevidas 
que a câmara pretende revitalizar”. Rui 

Braga avançou ainda que a infraestrutura 
se insere na estratégia de melhorar a ima-
gem da zona histórica, que tem potencial 
para ser segura. 

OBRA DA 5ª ESQUADRA VAI CUSTAR 
MAIS DE 1 MILHÃO DE EUROS 

Com um longo percurso que remota a 
2015, ano em que foi aprovado o Contrato 
de Comodato entre o município do Bar-
reiro e a PSP, a obra que já tinha avançado 
em 2018 teve de ser interrompida devido 
a problemas financeiros do empreiteiro. 
“Foi necessário rescindir contrato e abrir 
um novo concurso, lançando uma nova 
empreitada”, esclarece o autarca. 

Também o orçamento que previa um 
gasto de cerca de 755 mil euros teve de 
ser reajustado, com o acompanhamento 
do Ministério da Administração Interna, 
passando para 1 milhão e 200 mil euros, 
devido às alterações que se registam no 
mercado da construção civil, onde há um 
aumento de preços dos materiais. 

Em 2018, durante a cerimónia em que 
foi celebrado o contrato para o lança-
mento das obras da 5ª esquadra da PSP 
do Barreiro, o ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, frisou que esta 
se tratava de uma obra importante não 
só para o Barreiro, mas também para a 
estratégia de segurança do ministério, 
lembrando que a criminalidade violenta 
e grave é a que mais afeta a perceção de 
insegurança das pessoas, e que esta teria 
baixado 12,5% no Barreiro e 8% a nível na-
cional.

A nova esquadra vai localizar-se na-
quela zona que, segundo o vereador, não 
tem nenhum posto da PSP, sendo que a 
mais próxima situa-se a cerca de dois 
quilómetros de distância, no parque em-
presarial Baía Tejo. 

Nova esquadra no Barreiro Velho vai ser instalada  
num prédio do século XIX

GNR vai passar do castelo 
para a Charneca da Caparica
Destacamento vai instalar-se no quartel da Charneca da Caparica, que 
será ampliado. Monumento nacional será utilizado para fins turísticos
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A GNR vai abandonar o castelo de Alma-
da. A decisão está tomada pelo Ministério 
da Administração Interna (MAI) e deverá 
ser executada ainda em 2021. O comando 
do Destacamento Distrital irá deslocar-
-se para a Charneca da Caparica, onde o 
quartel existente será aumentado.

A confirmação da transferência foi fei-
ta recentemente pelo ministro da Admi-
nistração Interna, Eduardo Cabrita, depois 

de interpelado por deputados socialistas 
eleitos pelo distrito de Setúbal, os quais 
pretenderam saber para quando a “devo-
lução” do castelo de Almada ao turismo.

Em declarações ao Semmais, o depu-
tado Filipe Pacheco confirmou que a in-
tenção do MAI é deslocalizar a GNR desde 
Almada até à Charneca da Caparica, ha-
vendo já verbas previstas no Orçamento 
de Estado de 2021 para que a operação se 

concretize. “A obra está prevista na atual 
lei de programação”, disse.

Com a saída da GNR de Almada, os so-
cialistas dizem que se “matam dois coe-
lhos com uma cajadada”. Por um lado, 
instala-se a força de policiamento num 
local com mais e melhores condições, 
uma vez que será feito um edifício de raiz 
no terreno contiguo ao quartel existente 
e, por outro lado, dá-se, finalmente, an-
damento ao projeto que desde 2018, ao 
abrigo do programa Revive, prevê o apro-
veitamento do castelo para fins turísticos.

Na câmara de Almada, após solicita-
ção do Semmais, foi confirmada a inten-
ção de devolver o monumento nacional à 
cidade e a outro tipo de atividade. Fonte 
contactada não conseguiu, no entanto, es-
pecificar qualquer data de saída da GNR 
nem quantificar os custos da mudança, 
uma vez que os mesmos serão suporta-
dos por outras entidades.

“A Câmara Municipal de Almada tem 
acompanhado favoravelmente esta ques-

tão, tendo inclusive sido já aprovada em 
reunião de câmara e, posteriormente, em 
Assembleia Municipal, a cedência de ter-
renos, na Charneca de Caparica, ao Estado 
Português - Ministério da Administração 
Interna destinados à construção do Quar-
tel da GNR da Charneca de Caparica”, re-
feriu fonte da autarquia, acrescentando 
ainda que não está previsto que esta seja 
chamada a participar na gestão do projeto 
turístico do castelo.

A GNR encontra-se instalada no cas-
telo de Almada desde 1976, tendo aquele 
local sido escolhido para ali sediar o des-
tacamento em virtude do crescimento do 
concelho, já então o mais populoso do 
distrito de Setúbal.  

Obras na Trafaria 
em 2022
O posto da GNR na Trafaria, cujas 
obras de remodelação são reclama-
das há vários anos, será também alvo 
de trabalhos os quais não se deverão 
iniciar antes de 2022. Essa garantia 
foi dada por Eduardo Cabrita aos 
deputados socialistas do distrito de 
Setúbal que, em diligência realizada 
este mês, apresentaram um con-
junto de 48 interpelações a vários 
ministérios.
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Percurso pedonal  
na Quinta do Conde  
em andamento 
O percurso, com quatro quilómetros, vai 
avançar até ao início de 2021. A obra está 
integrada no projeto intermunicipal HUB10  
e prevê um investimento global superior  
a 460 mil euros.  
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

A CÂMARA DE SESIMBRA vai avançar 
com a construção do percurso pedonal da 
Quinta do Conde, que prevê a criação de 
um corredor entre a Avenida de Negreiros 
e a Estação Ferroviária de Coina. Numa 
extensão de quatro quilómetros, a via fará 
a ligação entre as paragens de transportes 

públicos e vários equipamentos, como es-
paços verdes, zonas comerciais e de ser-
viço, áreas habitacionais e escolas. 

A intervenção tem um custo base su-
perior a 460 mil euros, comparticipado 
em 50%  pelo POR Lisboa, e faz parte do 
HUB10- Plataforma Humanizada e Co-

nexão Territorial, programa em conjunto 
com os municípios da Arrábida (Sesimbra, 
Palmela e Setúbal), centrado na Estrada 
Nacional 10, com extensão à Estrada dos 
Quatro Castelos.

Sérgio Marcelino, vereador das Obras 
Municipais da autarquia, afirma ao 
Semmais que se trata de uma obra neces-
sária para “permitir a mobilidade pedo-
nal entre os diversos locais da vila”, onde 
grande parte dos espaços que vão sofrer a 
intervenção não tinham percursos pedo-
nais identificados, mas apenas “passeios 
confusos”. Neste sentido, diz, “é essencial 
requalificar essas zonas” para se oferecer 
à população “maior segurança”. 

O vereador explica ainda que o conce-
lho de Sesimbra encontra-se “atrasado” em 
comparação à implementação do projeto 
nos outros dois município da Arrábida, no 
entanto afirma que esta semana o emprei-
teiro responsável pela obra já esteve no 
local para determinar o lugar do estaleiro 
e começar a preparar a empreitada que ar-
rancará até inicio do próximo ano, com um 
prazo estimado de conclusão em 240 dias. 

No caso de Setúbal tanto o percurso 
pedonal como a ciclovia estão pronto, 
faltando apenas a plantação das árvores. 
Já no concelho de Palmela, a obra está em 
execução.

O projeto inicia-se na Avenida de Ne-
greiros, junto ao terreno para onde está 
prevista a construção do futuro Parque 
Urbano da Quinta do Conde, e prolonga-se 
pela Rua Rio Guadiana, até à Rua António 
Sérgio. Continua pelas avenidas Norton de 
Matos e Cova do Vidros, até ao Skate Par-
que, onde prossegue até ao Nó Desnive-
lado. O troço final desenvolve-se desde o 
Jardim do Pinheiro até ao viaduto próximo 
da Estação de Coina, sempre junto à EN10. 
Para além da construção do percurso, a 
autarquia pretende investir também na 
iluminação pública ao longo do passeio. 

Almada 
planta 
mais  
de 4 mil 
árvores
Quase 4.500 
árvores e arbustos 
autóctones vão 
ser plantados 
no concelho 
para aumentar a 
biodiversidade.  
A iniciativa  
integra-se  
no Programa 
Floresta Comum.
TEXTO: IRINA VERDE

O MUNICÍPIO DE ALMADA viu a can-
didatura ao Programa Floresta Comum 
ser aprovada esta semana e espera rece-
ber cerca de 4.500 árvores, entre as quais 
carvalhos, medronheiros, castanheiros, 
azinheiras, loureiros, azereiros e sobrei-
ros, todos pertencentes à flora autóctone 
portuguesa.  

As plantas vão ser distribuídas pelo 
concelho, desde zonas verdes a florestais, 
onde se identificaram necessidades de 
adensamento, enriquecimento ou reflo-
restação. 

Ao Semmais, Nuno Matias, vereador 
do Ambiente, Energia e Espaços Verdes, 
afirma que a iniciativa visa aumentar a 
biodiversidade do município e “construir 
uma Almada mais Ecológica e Sustentá-
vel”. 

As espécies vão contribuir para a pro-
jeto educativo “Sextas-feiras pelo Futuro... 
Mãos à Obra”, o qual, segundo o vereador, 
pretende plantar 25 mil árvores, envol-
vendo a comunidade, desde serviços mu-
nicipais à população, através das escolas, 
escoteiros, empresas e voluntários. 

O objetivo é mobilizar todos os que 
queiram participar em ações de reflores-
tação, educando e agindo na regeneração 
do território.

As iniciativas ainda não têm uma data 
prevista, tendo em conta o atual contex-
to pandémico, mas Nuno Matias assegu-
ra que iriam avançar assim que estejam 
reunidas as condições para “o fazer em 
segurança”.

O Programa Floresta Comum é um 
projeto de incentivo à reflorestação com 
espécies da flora autóctone portugue-
sa, promovido pela Quercus, Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, 
Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses e Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto-Douro. 

Campus Social da IPSS AlmaSã 
vai emergir na Sobreda 
Nova sede, a ser construída num terreno cedido pela câmara, pretende 
criar melhores condições para o desenvolvimento da atividade social  
da AlmaSã - Centro de Educação Especial de Almada.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

CONSEGUIR DAR uma maior e eficaz res-
posta às necessidades das pessoas com 
deficiência que vivem no concelho é o 
objetivo da Associação AlmaSã ao lan-
çar uma candidatura ao Programa Pares 
3.0, cujo aprovação de financiamento (o 
resultado só será conhecido em janeiro) 
permitirá construir o Campus Social de 
Almada. A nova sede da IPSS vai ser edi-
ficada num terreno cedido pela autarquia 
com 7070 m2 e com um valor patrimonial 
de cerca de 226 mil euros, na Quinta dos 
Pianos, na Sobreda. 

Baltasar Grilo, diretor Pedagógico da 
AlmaSã, disse ao Semmais que o futuro 
espaço visa dar uma sede à associação 
que, atualmente, se encontra a funcionar 
na Santa Casa da Misericórdia, em ins-
talações “limitativas para o desenvolvi-
mento da atividade social”. Com o novo 

projeto, a associação, que apoia mais de 
300 alunos e respetivas famílias, pretende 
criar um Centro de Atividades Ocupacio-
nais para 60 pessoas, um Lar Residencial 
para 30 e uma Residência Autónoma para 
cinco, todas portadoras de deficiência e 
de qualquer idade. 

Segundo o mesmo responsável, no fu-
turo a AlmaSã abrirá vagas para 50 a 65 
novos postos de trabalho, para além de 
reabilitar um espaço que se encontrava 
desocupado numa “zona agradável e in-
clusiva”.  “Pretendemos que seja uma es-
trutura em que haja contacto com quem 
queira por ali passar. Num prazo de três 
anos, esperamos ver o novo Campus em 
funcionamento”, declarou. 

Ao Semmais, também Teodolinda Sil-
veira, vereadora da Ação e Intervenção 
Social da câmara de Almada, expressou 
“grande satisfação” pela contribuição da 
autarquia na realização do projeto inclu-
sivo e integrador. “A AlmaSã solicitou a 
cedência de um terreno e respondemos 
prontamente tendo em conta a valoriza-
ção do trabalho feito pela associação”, 
afirmou. 
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LEONOR FREITAS DIZ QUE EVOCAÇÃO DO CENTENÁRIO PODE GANHAR FÔLEGO EM 2021

Em ano de resiliência, brota qualidade  
na Casa Ermelinda Freitas 
Num ano atípico devido à pandemia, a Casa Ermelinda Freitas, que este ano  
comemora o seu centenário, revela otimismo sobre a produção final  
e a qualidade dos vinhos. A empresária Leonor Freitas, elogia a resiliência 
de todos quantos somam para o sucesso da empresa.
ENTREVISTA: ANABELA VENTURA IMAGEM: DR

Como está a correr a campanha  
deste ano em relação a 2019?

Não registamos nenhuma diminuição 
na produção. Temos vinhas novas a pro-
duzir e também adquirimos uvas a mais 
produtores da região, que tem sido, como 
sabe, uma das responsabilidades sociais 
da Casa Ermelinda Freitas. A qualidade 
temos a dizer que é muito boa e, portan-
to, nada nos leva a pensar que não vamos 
continuar a ter grandes vinhos e a dignifi-
car uma grande região que é a península 
de Setúbal. 

A pandemia teve os seus efeitos, 
como tem sido lidar com esse 
constrangimento?

A pandemia afetou todos os setores, 
todos os portugueses bem como o mun-
do. No entanto, o que a Casa Ermelinda 
Freitas tentou e tem tentando diariamen-
te é arredondar os espinhos provocados 
por esta crise sanitária, tomando todas 
as medidas possíveis para que sobretudo 
os nossos funcionários e colaboradores 
sejam o menos possível afetados por este 
problema sentido a nível mundial. 

O que fizemos foi com que todos os 
nossos colaboradores se tornassem agen-
tes da sua própria saúde podendo assim 
ajudar na saúde de quem os rodeia. Por 
enquanto temos que agradecer pois não 
tivemos nenhum caso, mantivemos to-
dos os postos de trabalho, não fomos para 
lay-off, e agradecemos dos os dias aos 
nossos consumidores que nos vão aju-
dando ao adquirir os vinhos da Casa Er-
melinda Freitas.

Foi um ano ingrato, este em que  
se comemora o centenário da Casa...

De certa forma, porque tínhamos al-
gumas iniciativas preparadas para evocar 
essa grande data, os 100 Anos de Vinhas 
& Vinhos da Casa Ermelinda Freitas, em-
bora estejamos a preparar comemorações 
para 2021, caso a situação sanitária se al-
tere. Mas, 2020 para nós tornou-se o ano 
de luta e perseverança, pela vida humana, 
a luta pelos postos de trabalhos, pela se-
gurança dos nossos funcionários, ami-
gos e consumidores. Atualmente, é com 
isto que estamos comprometidos e será 
a nossa luta para este ano do centenário. 
Queremos que todos esteja bem e que se 
preservem.

O que destaca em termos de conquistas 
neste ano tão atípico?

Posso dizer que, apesar de tudo, es-
tamos perante o melhor ano de sempre 
no que toca a prémios e distinções. Nos 

primeiros três meses do ano a Casa Er-
melinda Freitas obteve um total de 91 
medalhas de ouro, 91 medalhas de pra-
ta e 7 de bronze perfazendo um total de 
189 medalhas, destacando o prémio de 
Best Of Show Península de Setúbal, atri-
buído ao vinho Vinha do Torrão Reserva 
no concurso Mundus Vini 2020 - Edição 
Primavera, bem como as 3 ProdExpo Star, 
atribuídas aos vinhos Vinha da Valentina 
Reserva Signature, Vinha do Fava Touri-
ga Nacional 2018, Valoroso Chardonnay 
2018, na competição ProdExpo 2020 que 
decorre na Rússia. 

No XX Concurso de Vinhos da Penín-
sula de Setúbal, o Casa Ermelinda Freitas 
Moscatel Superior de Setúbal Roxo 2010 
recebeu as duas distinções, de “O Melhor 
Vinho”, e “O Melhor Vinho Generoso”, 
tendo o Dona Ermelinda Branco Reserva 
2018 sido premiado como “O Melhor Vi-
nho Branco”.

De destacar o grande prémio obtido 
pelo concurso Inglês de Escanções: Som-
melier Wine Awards que se realiza todos 
os anos, elegeu pelo segundo ano con-
secutivo a Casa Ermelinda Freitas como 
produtor europeu do ano. É a primeira 
vez que esta distinção é atribuída duas 
vezes consecutivas a um produtor de vi-
nhos tranquilos português. Esta é uma 

distinção máxima para a Casa Ermelinda 
Freitas, bem como para os vinhos de Por-
tugal.

Não deixa de ser a consagração  
da qualidade dos vinhos da Casa?

Sim, claramente. Temos trabalhado 
muito para dar continuidade aquilo que 
é a nossa bitola: produzir vinhos de qua-
lidade, para várias gamas, mas todos de 
elevada qualidade. Daí estas tantas e tão 
honrosas distinções que nos têm sido 
atribuídas, que ganham destaque neste 
ano em que assinalamos os 100 Anos de 
Vinhas & Vinhos. 

Somos uma empresa rural com pro-
fundas raízes no sul de Portugal, mais 
propriamente em Fernando Pó na região 
da península de Setúbal, e estes prémios 
provam a grande qualidade dos vinhos 
que produzimos, ao mesmo tempo que 
são um prémio aos nossos consumidores, 
que distinguimos com o melhor vinho ao 
melhor preço.

Se lhe pedisse para que identificasse 
os principais desafios que a empresa 
venceu nestes cem anos o que diria?

É um pouco a minha e nossa história 
que muito honra esta família. Os mo-
mentos mais marcantes são, sem dúvida, 

quando sai de Fernando Pó para poder 
estudar. E quando, após trabalhar mais 
de 20 anos como técnica superior noutra 
área, volto de novo para frenando Pó para 
abraçar em definitivo a vitivinicultura.  
Depois, a criação de marca própria, pois 
foi assim que a casa passou a ser reconhe-
cida a nível nacional e internacional, não 
esquecendo o grande prémio conquistado 
pelo Casa Ermelinda Freitas com o “Syrah 
2005”, no concurso Vinalis Internacina-
lies 2008, em que foi reconhecido como o 
melhor vinho tinto do mundo. 

Atualmente e com muito trabalho ser-
mos reconhecidos anualmente com vá-
rios prémios, tendo alcançado já mais de 
mil prémios e medalhas a nível nacional 
e internacional, destacando, entre outros, 
o prémio do Sommelier Wine Awards de 
2020 em que fomos considerados pelo 2º 
ano consecutivo a melhor adega de Por-
tugal em Inglaterra. Mas, para mim como 
empresária e mãe o melhor momento é 
sem dúvida, os meus filhos a 5ª geração já 
estarem presentes na gestão da Casa Er-
melinda Freitas.

Já que falou nisso, esta é uma Casa  
com quatro gerações de mulheres...

Com muito orgulho tudo o que temos 
feito é o resultado de muito trabalho de 

Exportações  
a caminho dos 
40% das vendas
A empresa vitivinícola de Palmela 
continua a acrescer no que toca ao 
mercado de exportação, onde os 
seus vinhos estão presentes em mais 
de 30 países de todos os cantos do 
mundo, Europa (incluindo Russia), 
América do Sul, América do Norte, 
África e Ásia. Atualmente, 65% da 
produção destina-se ao mercado na-
cional, presente em todas as grandes 
superfícies, restauração e hotelaria, 
sendo que os restantes 35% segue 
para o mercado externo.  “Toda esta 
implementação está longe de estar 
concluída, porque queremos estar 
em todos os mercados do mundo, 
queremos poder chegar as mesas de 
todos os consumidores a nível in-
ternacional, podendo assim mostrar 
a qualidade dos nossos vinhos e da 
nossa região”, explica Leonor Freitas. 
De registar que os mercados mais re-
centes são Taiwan, Nigéria e Gana.
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quatro gerações da família, caminhan-
do e envolvendo já a quinta, com a mi-
nha filha Joana. Este trabalho provém 
do amor à terra, ao próximo, ao fim ao 

cabo de uma família simples, honesta, 
trabalhadora de grandes valores sociais 
e morais. Foi esta a minha sorte de ter 
tido a transmissão de todos estes saberes 

e sentimentos das três primeiras gera-
ções, a quem eu agradeço todos os dias 
os princípios pelos quais ainda hoje me 
bato e sigo. 

As mulheres fizeram a diferença...
Sem dúvida que as mulheres fizeram 

a diferença na gestão da Casa Ermelinda 
Freitas, no futuro tudo aponta que seja 
mais uma mulher a dar continuidade 
a gestão. Mas como gosto de dizer não 
existem trabalhos para homens nem mu-
lheres, mas sim as pessoas certas para os 
trabalhos certos.

Nos últimos trinta anos houve 
investimentos de vulto, quais destaca?

Podemos dizer que nestes 30 anos 
passamos de 60h para 550h, de venda de 
vinho a granel, sem marca, para a criação 
de marcas que fazem parte do portfó-
lio, Dona Ermelinda, Terras do Pó, Dom 
Campos, Quinta da Mimosa, Monocastas 
e outros. Passámos de duas castas: Cas-
telão para os tintos, Fernão Pires para os 
brancos, para mais de 31 castas, com des-
taque para as Syrah, Merlot, Trincadeira, 
Petit Verdot, Alvarinho. Por outro lado, 
também transformamos uma adega tra-
dicional num centro de vinificação mo-
derno com capacidade para a produção 
de 21 milhões de litros. Não há dúvida que 
temos tido muito trabalho, mas também 
muita compensação com todo o nosso 
esforço.

É possível ter a este tempo uma visão 
para um futuro mais largo, os próximos 
cem anos?

Este século de história representa o 
amor à terra, o trabalho feito por três ge-
rações antes de mim. Responder sobre o 
futuro nestes tempos que correm é muito 
difícil. Mas acho fundamental que não se 
desanime, pelo que a nossa espectativa 
é dar continuidade, que sejamos capazes 
de arredondar os espinhos com que cer-
tamente nos vamos deparar, e que daqui 
a 100 anos ela seja uma flor muito mais 
viva, muito mais ativa. Ao fim ao cabo 
que ela esteja com a nova geração com 
os novos colaboradores e com os novos 
consumidores, que espero que continuem 
a preferir os vinhos da Casa Ermelinda 
Freitas.

Como empresária de referência,  
e com trabalho reconhecido na área  
da solidariedade que mensagem 
gostaria de fazer passar?

Quero deixar uma mensagem de per-
severança, que não desistam e continuem 
a acreditar neles próprios, que peçam 
ajuda, pois eu acho que todos em con-
junto havemos de minorar as situações 
mais difíceis. Temos de lutar todos, todos 
sermos solidários e não ter vergonha da 
nossa humildade, pois a pandemia pode 
chegar a todos, aos que tem cuidado e aos 
que não tiveram. A pandemia é real e bate 
à porta de todos. 
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Municíp io  de Setúbal
Câmara Munic ipal

EDITAL
MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE SETÚBAL: ---
FAZ PÚBLICO QUE, o Município de Setúbal levará a efeito, no dia 14 de janeiro de 2021, pelas 11,00 horas, na Sala 
de Sessões do edifício da Câmara Municipal, nos Paços do Município, sito em Praça de Bocage, perante a Comissão 
designada para o efeito, a “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO, SITO EM RUA DE CABO VERDE, 
LOTE 38, FRAÇÃO “D”, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL”. --------------------------------------------------------
Todos os elementos respeitantes a este processo estão disponíveis para consulta pública, na página oficial da Câmara 
Municipal de Setúbal, em www.mun-setubal.pt ou, em alternativa, junto do Serviço de Gestão Patrimonial, instalado no 
edifício dos Paços do Município, em Praça de Bocage, Setúbal, dentro do horário das 9h30 às 16h30. ------------------
Que a comissão encarregue de promover e conduzir a presente hasta pública seja composta pelos seguintes elementos: 
Membros efetivos: Presidente – Paulo Hortênsio; 1.º Vogal efetivo – Joaquim Branco; 2.º Vogal efetivo – Helena Moreira; 
Membros suplentes: Vogais – Clemente Rodrigues e Suzete Valido; -------------------------------------------------------
Os membros suplentes da comissão substituirão, nas faltas e impedimentos, os membros efetivos, sendo que o presi-
dente será substituído pelo 1.º vogal efetivo; ----------------------------------------------------------------------------
A supra mencionada Hasta Pública, será sujeita às seguintes condições, aprovadas pela Câmara Municipal, em reunião 
pública, realizada em 18 de novembro de 2020: --------------------------------------------------------------------------
1. O valor base de licitação do imóvel é de: --------------------------------------------------------------------------------

Prédio Descrição Predial
(N.ª Sr.ª Anunc.)

Art.º Matricial 
(UFS)

ÁREA IMPL.
(M2)

Valor de Base  
de Licitação

Fração “D”, Rua de Cabo Verde  
(garagem n.º 4) 719 4491 106,50m2 €90 000,00

2.  O imóvel a alienar destina-se “estacionamento coberto fechado”, carecendo a utilização do mesmo, para fim diverso 
daquele a que se destina, das licenças e/ou autorizações que se afigurem legalmente exigíveis, cuja obtenção será 
da exclusiva responsabilidade do adquirente; -------------------------------------------------------------------------

3.  O prédio será alienado no estado de conservação em que se encontra, não podendo o adquirente alegar vícios ou de-
feitos para a eventual não celebração de escritura de compra e venda; ------------------------------------------------

4.  Os interessados poderão requerer cópia das peças do presente procedimento, estando a emissão das mesmas su-
jeitas ao pagamento dos valores devidos, calculados de acordo com o previsto no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Setúbal e respetiva Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais; -------------------------

5.  Qualquer eventual pedido de esclarecimentos a solicitar no âmbito do presente procedimento, deverá ser requerido, 
até ao 10º dia útil a contar da publicação do anúncio, através de correio eletrónico, endereçado a seag@mun-se-
tubal.pt, ou por carta, dirigida à presidente da Câmara Municipal de Setúbal, identificando-se o assunto “HASTA 
PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO, SITO EM RUA DE CABO VERDE, LOTE 38, FRACÇÃO “D”, NA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SETÚBAL”, devendo a comissão dar a devida resposta, no prazo de 10 dias úteis; --------------

6.  No dia da realização do ato público, a requerimento dos interessados, poderão ser comunicados os mesmos escla-
recimentos, por parte da comissão, aos restantes interessados; ------------------------------------------------------

7.  Podem ainda os interessados solicitar marcação de visita ao imóvel, com a antecedência mínima de 2 dias úteis, através 
do telefone n.º 265541619 ou através de correio eletrónico, endereçado a serviço.patrimonio@mun-setubal.pt, decor-

rendo tal visita em termos a determinar pelos serviços e sempre em dias e horário normal de funcionamento dos serviços, 
até ao dia 8 de janeiro de 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------

8.  À hasta pública pode assistir qualquer interessado e o público, em geral, podendo intervir na praça, concorrendo 
à arrematação, qualquer interessado e/ou preferentes, pessoas singulares, em nome próprio ou legalmente 
representadas, ou pessoas coletivas, através dos seus representantes legais, com poderes bastantes para o efeito; --

9.  Os eventuais preferentes deverão identificar-se antes do início da praça, com documentos comprovativos de tal con-
dição; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  A seleção do adjudicatário será efetuada mediante licitação verbal, a realizar no próprio ato da hasta pública, 
nos termos especificados no presente programa de procedimento; ---------------------------------------------------

11.  Podem intervir na praça os interessados, incluindo eventuais titulares de direito de preferência, ou seus repre-
sentantes, devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habilitados com poderes bastantes para 
arrematar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  A licitação poderá ser feita pelos interessados, que assim manifestem vontade em participar na praça, devendo 
previamente apresentar os respetivos documentos identificativos e comprovativos habilitantes, sob pena de cons-
tituir causa de não admissibilidade de arrematação; ----------------------------------------------------------------

13.  Os interessados obrigam-se a prestar, relativamente a toda a documentação entregue, os esclarecimentos que a co-
missão considere necessários; ----------------------------------------------------------------------------------------

14.  Poderão ser prestados todos os esclarecimentos sobre o presente procedimento e seu objeto, a todos os interessa-
dos, porém, uma vez iniciada a licitação, não serão dadas quaisquer explicações; ----------------------------------

15.  Não serão aceites lances inferiores a € 500,00 (quinhentos euro); ---------------------------------------------------
16.  É dada por terminada a licitação quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais 

elevado e este não for coberto; ----------------------------------------------------------------------------------------
17.  Haverá lugar ao exercício de eventuais direitos de preferência e, apresentando-se a preferir mais de um preferente 

legal com igual direito, reabre-se nova licitação entre eles, nos termos do numero anterior; -------------------------
18.  Todos os interessados ficam obrigados a manter os valores resultantes das suas licitações, pelo prazo de noventa 

dias, a contar da data do ato público; ---------------------------------------------------------------------------------
19.  Uma vez concluída a licitação, a comissão adjudica provisoriamente os respetivos imóveis a quem tenha oferecido 

o preço mais elevado, ou ao preferente que tiver exercido esse direito; ------------------------------------------------
20.  O adjudicatário provisório deve, de imediato, efetuar o pagamento de 10% do valor da correspondente adjudicação, 

junto da Tesouraria da Câmara Municipal de Setúbal; ----------------------------------------------------------------
21.  O adjudicatário provisório, deve comprovar que tem a situação tributária e contributiva regularizada, no prazo de 

10 dias a contar da data da adjudicação provisória; ----------------------------------------------------------------
22.  A alienação será formalizada através de escritura pública de compra e venda, no prazo máximo de 60 dias seguidos, 

a contar da notificação definitiva, efetuando-se em simultâneo o pagamento do valor de adjudicação remanescente; 
23.  Reserva-se à Câmara Municipal de Setúbal o direito de não adjudicar os imóveis, sem que daí decorra qualquer 

obrigação de indemnização, seja a que título for; e -------------------------------------------------------------------
24.   Caso a hasta pública tenha ficado deserta ou quando não haja lugar à adjudicação definitiva ou esta seja anulada 

por motivos não imputáveis à Câmara Municipal, poderá esta proceder à alienação dos respetivos prédios por ajus-
te direto. E para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA,

Maria das Dores Meira

PUZZLE ESTREIA PARTILHA DE INQUIETAÇÕES  

 “O Preconceito 
Conceituado”  
em palco 
Peça de teatro da APPACDM procura 
demonstrar ao púbico o enraizamento do 
preconceito na sociedade. O espetáculo 
integra-se nas celebrações do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. 
TEXTO: RAFAEL DE BARROS IMAGEM: DR

A INSPIRAÇÃO surgiu durante o confi-
namento. Com o distanciamento físico 
levantaram-se novos desafios só ultra-
passados com o recurso às “novas tec-
nologias”. Através da “imagem, do vídeo 
e da voz”, o grupo, diz a encenadora ao 
Semmais, “descobriu outra forma de re-
presentação”. “Encontramo-nos diversas 
vezes online e, entre tantas conversas, 
surgiu em todos uma inquietação sobre 
alguns dos temas atuais da sociedade e 
noticiados pela comunicação social”, ex-
plica Tânia Alexandre.

Racismo, indiferença, bullying, desi-

gualdade e intolerância foram alguns dos 
assuntos que, partilhados entre os quinze 
atores do elenco, acabaram por dar ori-
gem ao texto escrito pela encenadora e, 
consequentemente, à curta metragem a 
ser apresentada em estreia no Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi, dia 3 de dezembro. “No 
fundo com esta apresentação queremos 
partilhar a nossa inquietação, e fazer com 
que os outros reflitam connosco sobre 
estes temas”, afirma a responsável pelo 
grupo de teatro “O Puzzle”, da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental (APPACDM). 

“O Preconceito Conceituado” revela 
que a inquietude “não deve ser apenas do 
cidadão com deficiência intelectual, mas 
de todo o ser humano que quer ser mais 
e melhor”.  Pois, nas palavras da encena-
dora, o “preconceito existe quando o ser 
humano existe. Está lá incontido em to-
dos nós, o importante é encontrarmos o 
equilíbrio e o respeito pelo outro. Aceitar 
que esse nosso lado menos simpático faz 
parte do crescimento e da evolução en-
quanto seres humanos. E tentarmos ser 
melhores faz parte da maturidade emo-
cional”. 

A peça, integrada nas comemorações 
do Dia Internacional da Pessoa com De-
ficiência, vai subir à cena em formato ví-
deo, numa produção que contou com o 
apoio de Vítor Branco na edição, e João 
Mota na música, e do Estúdio V2N Music 
onde foi gravada a voz off. 

Origens  
de “O Puzzle”
Nascido há 22 anos, o grupo de 
teatro surgiu com o início do clube 
de animação jovem, constituído 
por funcionários que queriam 
desenvolver atividades lúdicas com os 
utentes da APPACDM, como convívio, 
dinâmicas, passeios ou viagens, com 
o objetivo de realizar intercâmbios 
com outras instituições e jovens. 
Atualmente, é formado por utentes e 
colaboradores que partilham o “gosto 
pela representação”. “Encontrar um 
grupo de pessoas que se identifica 
connosco e com os nossos gostos é 
muito bom, por isso acredito que para 
eles, assim como para mim é muito 
importante poder repartir a arte, a 
cultura e até amizade”, destaca Tânia 
Alexandre. 
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CLUBE RECLAMA FALTA DE APOIO DAS AUTARQUIAS DO MONTIJO E MOITA 

Pavilhão do Fabril  
pode fechar já este mês
Direção do clube diz que a câmara do Barreiro tarda em ajudar 
financeiramente, ao contrário do que faz com outros. Covid-19 suspende 
futebol por duas semanas. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O PAVILHÃO do Grupo Desportivo Fabril 
(GDF), no Barreiro, pode encerrar as por-
tas no final deste mês. O alerta foi feito ao 
Semmais pelo presidente da coletividade. 
A falta de verbas para fazer face aos cus-
tos mensais e aos trabalhos de manuten-
ção estão na origem da decisão.

“Possivelmente no final deste mês va-
mos fechar as portas do pavilhão, que é 
o que tem a maior área coberta de todo o 
país, e cerca de um milhar de miúdos que 
ali praticam uma dezena de modalidades 
nos mais diversos escalões vão ter de sus-
pender a prática desportiva”, diz Fausti-
no Mestre, lembrando que o clube gasta 
mensalmente, só em água e eletricidade, 
entre 2.500 e 3.000 euros.

O presidente do Fabril (antiga CUF) 
afirma que “o clube é fortemente pena-
lizado pela autarquia”, com a qual não 
existe nenhum contrato/programa que 
permita subsidiar qualquer modalidade 
ou contribuir para a preservação do pa-
trimónio. “Apesar de agora dar a entender 
pretender dar um pouco mais de atenção, 
a câmara do Barreiro continua a ter uma 
posição de distanciamento em relação 
Fabril. Um exemplo? Cedem o pavilhão 
municipal, com o qual gastam 300 mil 
euros por ano, a três outros clubes do 
concelho, aos quais também dão outros 
subsídios. Nós, porque temos instalações 
próprias, acabamos por ser penalizados, 
porque nada recebemos e temos de pagar 
toda a manutenção do espaço. Ainda re-
centemente substituímos o piso do pavi-
lhão, que já tem 50 anos. Gastámos 37 mil 

euros e ainda aguardamos a ajuda que a 
câmara disse que dava”. 

As queixas de Faustino Mestre esten-
dem-se ainda à autarquia da Moita, con-
celho de onde são provenientes “40 por 
cento dos jovens que praticam desporto 
no Fabril”. “Também dizem que estão dis-
poníveis para ajudar, mas depois quando 
chega a hora, fazem-se despercebidos”.

“O serviço que prestamos sobrepõem-
-se, muitas vezes, ao serviço que deveria 
ser prestado pela Estado e pelas autar-
quias. Seria, pois, justo que, à semelhança 

de outros clubes, também pudéssemos 
receber apoios”, desabafa o dirigente.

Apesar das tentativas, o Semmais não 
conseguiu recolher a opinião do presi-
dente da câmara do Barreiro, Frederico 
Rosa.

MAIOR PATRIMÓNIO DESPORTIVO  
DO DISTRITO E DO SUL DO PAÍS

O GDF tem, segundo o seu presidente, 
o maior património desportivo do distri-
to de Setúbal e do Sul do país. Conta com 
cerca de um milhar de praticantes distri-

buídos por dez modalidades e apenas cin-
co funcionários.

“Vivemos, praticamente, com as re-
ceitas obtidas através do futebol (a equi-
pa disputa atualmente o Campeonato de 
Portugal, depois de ter passado 22 anos na 
I Divisão e de, nos anos que se seguiram 
ao 25 de Abril, ter andado pelas divisões 
secundárias) e das quotas dos cerca de 
4.000 sócios”, diz Faustino Mestre, fazen-
do questão de salientar que, apesar de to-
das as dificuldades, “não devemos um tos-
tão a ninguém, seja a fornecedores, atletas 
ou ao Estado”.

O dinheiro dos sócios e os contratos 
publicitários ajudam a manter ativo o Es-
tádio Alfredo da Silva, com capacidade 
para 22 mil pessoas sentadas, cinco cam-
pos sintéticos, courts de ténis, o pavilhão e 
ainda o Estádio João Pedro, que tem uma 
bancada para um milhar de espetadores. 

Pandemia 
suspende futebol
A equipa de futebol do Fabril vai 
ficar duas semanas sem competir. 
De acordo com Faustino Mestre, a 
delegada de Saúde do Barreiro já 
autorizou a paragem, depois de ter 
confirmado que há, neste momen-
to, 11 jogadores com o vírus ativo. 
“Já havíamos pedido, embora sem 
resultado, o adiamento do jogo com 
o FC Porto, para a Taça de Portugal. 
Nessa altura tínhamos cinco joga-
dores infetados”, disse o presidente 
do clube. Ainda de acordo com o 
mesmo responsável, o Fabril pon-
dera também cortar relações com 
o Sporting Clube de Portugal, que 
deveria ser o adversário desta sema-
na no jogo de futebol a contar para 
o Campeonato de Portugal. “Quan-
do lhes pedimos para adiar o jogo 
disseram que não, que não lhes dava 
jeito. Esqueceram-se que eles an-
daram recentemente a adiara jogos 
de futebol e de outras modalidades 
por terem, como nós temos agora, 
jogadores com covid”.

DESPORTO

Grupo Desportivo Fabril tem cerca de um milhar de atletas  
distribuídos por por 10 modalidades

Página negra  
nos 110 anos do Vitória
Menos de dois meses depois de eleito, Paulo 
Rodrigues vê-se a braços com uma Assembleia 
Geral onde será votada a sua destituição. Dia 
4, os sócios decidem se o presidente sai ou se 
lhe é dado um voto de confiança.
TEXTO: MARTA DAVID IMAGEM: DR

PAULO RODRIGUES pode ficar na história 
do Vitória como o presidente com o mais 
curto mandato nos 110 anos do clube. Elei-
to a 18 de outubro, tem sido alvo de contes-
tação desde a primeira hora, uma vez que 
não cumpriu com a principal promessa 
feita aos sócios, ou seja o pagamento dos 
vencimentos de jogadores e funcionários.

Para além das muitas críticas feitas pe-
los associados, Paulo Rodrigues viu tam-
bém vários elementos da sua lista pedirem 
demissão e as relações institucionais com a 
câmara de Setúbal também não são as me-
lhores, tendo os dois presidentes ‘trocado 
galhardetes’ através de comunicados nas 
redes sociais e nos órgãos de informação. 

Os jogadores da equipa principal já 
apresentaram pré-avisos de greve e no 
jogo com o Moura, no primeiro minuto da 
partida, mantiveram-se imóveis em sinal 
de protesto pelo não pagamento dos vá-
rios meses de salário em atraso. 

Os atletas alinharam no jogo, realiza-
do no fim de semana de aniversário, após 
um pedido da autarca Maria das Dores 
Meira, no discurso proferido na cerimó-
nia que assinalou os 110 anos do clube, em 
frente aos Paços do Concelho, uma festa 
para a qual o presidente do Vitória não foi 
convidado.

Relegado para o Campeonato Nacio-
nal, onde lidera a série H, o clube atraves-
sa o mais negro período da história, tanto 
do ponto de vista desportivo como finan-
ceiro. A isso alia-se uma crise diretiva sem 
precedentes e que deverá ficar esclarecida 
a 4 de dezembro. 

Os sócios vão decidir se a direção de 
Paulo Rodrigues sai ou se lhe é dado um 
voto de confiança, ao optarem pela ma-
nutenção da atual equipa. 
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DRAGA NO SADO ATÉ 15 DE DEZEMBRO PARA DESASSOREAR ÚLTIMOS 750 MIL M3 

APSS garante assinalamento 
marítimo dos canais dragados
Os responsáveis do porto de Setúbal afiançam que a draga que vai atuar até 15 de dezembro 
cumpre os requisitos de impacte ambiental. Faltam dragar 760 mil m3 nas proximidades do 
Terminal Roll-On Roll-Off.
TEXTO: RAUL TAVARES IMAGEM: DR

TODOS OS CANAIS dragados no porto de 
Setúbal, no âmbito do projeto de melho-
ria das acessibilidades marítimas daquela 
estrutura portuária, vão ser assinalados 
através de um equipamento que a APSS 
vai adquirir.

O projeto e o lançamento do concur-
so para adjudicação do equipamento já 
foram concretizados e, segundo explicou 
ao Semmais Lídia Sequeira, presidente da 
Administração do Porto de Setúbal e Se-
simbra (APSS), a ideia “é dar cumprimen-
to às questões de segurança das opera-
ções e da navegação”, que são a base das 
intervenções em curso.

As dragagens, que têm levantado mui-
ta polémica, iniciadas no dia 11 de novem-
bro, estão neste momento a avançar “com 
normalidade”, segundo a mesma respon-
sável da APSS, sendo que os trabalhos já 
atingiram 92% dos dragados, mantendo-

-se a previsão de 15 de dezembro para a 
conclusão da intervenção no leito da ba-
cia setubalense. 

De acordo com as informações do 
Semmais restam ainda retirar dos fundos 
do Sado cerca de 760 mil metros cúbicos 
de areias e sedimentos que serão depo-
sitados no aterro adjacente ao Terminal 
Ro-Ro. 

Lídia Sequeira garante que, à seme-
lhança das dragas anteriores, a draga 
TSHD Uienspiegel, que está a proceder a 
esta fase da intervenção, “cumpre todos 
os requisitos da Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA)”. A embarcação espe-
cial vai operar na zona da proximidade 
do Terminal Ro-Ro, na chamada bacia de 
manobra, uma das melhorias do projeto, 
podendo ainda trabalhar no Canal da Bar-
ra ou Canal Norte para eliminar eventuais 
pontos de assoreamento.
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Segundo a mesma fonte, o aterro adja-
cente ao Roll-On Roll-Off “não representa, 
neste momento, “o alargamento deste ter-
minal”, sendo que, diz a responsável da in-
fraestrutura portuária, “a sua utilização será 
analisada futuramente de acordo com o de-
senvolvimento estratégico do porto sadino.

JANELA ÚNICA LOGÍSTICA GARANTE 
MAIOR COMPETITIVIDADE

A par das operações marítimas, a ad-
ministração portuária está a agilizar os 

procedimentos das operações e da ati-
vidade na plataforma do porto. Ontem, 
quinta-feira, entrou em produção a Jane-
la Única Logística (JUL) considerado por 
Lídia Sequeira como “um passo significa-
tivo para tornar o porto mais competiti-
vo”, o que passa pela implementação de 
processos totalmente digitais, mais rápi-
dos e mais seguros.

A JUL é um alargamento da Janela 
Ùnica Portuária (JUP) a todos os modos 
de transporte terrestre, desenvolvendo a 

ligação aos portos secos e plataformas 
logísticas. 

Desta forma, explica Lídia Sequeira, 
“estamos a contribuir para o aumento 
da competitividade das cadeias logísti-
cas nacionais através da desmaterializa-
ção e redução do tempo de transporte, 
englobando os modos de transporte 
terrestre e os diferentes intervenien-
tes na cadeia logística de transporte de 
mercadorias situados no hinterland dos 
portos”. 

Certificação 
ambiental renovado 
e bons resultados 
operacionais
Na última segunda-feira a APSS 
anunciou o prolongamento da cer-
tificação do seu Sistema de Gestão 
Ambiental, de acordo com os requi-
sitos da norma ISO 14001:2015, atri-
buído pela entidade Lloyds Register 
Quality Assurance.
Entretanto, o porto de Setúbal tem-
-se destacado no contexto do siste-
ma portuário nacional devido à sua 
capacidade operacional ao processo 
de retoma e recuperação, encetado 
no final de 2019 e ao longo de 2020. 
Recorde-se que a infraestrutura 
sadina tem demonstrado bons resul-
tados no segmento de contentores, 
em que regista sucessivas variações 
homólogas positivas. 
De acordo com a Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes, 
entre janeiro e setembro de 2020, 
a plataforma portuária de Setúbal 
“voltou a comprovar a sua capa-
cidade de carga contentorizada, 
alcançando um novo recorde de 
movimentação de TEU durante 
este período.
Em julho, nomeadamente, obteve 
um resultado de mais 51.6% face ao 
mesmo mês do ano anterior.
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

Combater 
a violência 
doméstica é 
uma urgência
Nas últimas semanas, com mais ou 
menos confinamentos, recebi 
inúmeros emails da GNR dando 
conta de detenção de alegados 
agressores em casos de violência 
doméstica. 
É um fenómeno que não quer parar 
e é uma vergonha nacional. Os 
números são assombrosos. Ainda 
não acabou o ano e já morreram no 
todo nacional trinta mulheres às 
mãos de cobardes, normalmente a 
coberto de chamados ‘crimes 
passionais’.
Desde há muitos anos que me 
envolvo neste combate em termos 
cívicos. É, aliás, a única causa 
pública a que empresto alguma da 
minha disponibilidade e alguma da 
influência que a minha atividade 
profissional propicia. 
Tenho pena que seja, ainda assim, 
muito pouco. Lembro que há uns 
anos fundámos uma associação de 
homens contra a violência 
doméstica e andámos pelas escolas 
a insistir na mensagem de que não 
há amor nenhum que possa tolerar, 
aceitar ou mesmo compreender tão 
aviltantes relações. E participei em 
campanhas de publicidade com o 
mesmo fim. Alargar o combate da 
sensibilização para este fenómeno 
que não é de mulheres, nem de 
homens, é de toda a sociedade.
Esta guerra de posse e de poder já 
devia ter sido banida da civilização 
moderna. É uma demanda cultural 
que importa acelerar, num projeto 
de envolvimento comum, que 
possa exterminar estas formas de 
vida e este pensamento retrogrado 
e criminoso.
Para além das mortes, há milhares 
de famílias contaminadas com este 
vírus, num lastro de efeitos 
psicológicos, que é a pior de todas 
as violências. Pais e filhos numa 
partilha de medos e de horrores.
O Estado tem desenvolvido muita 
legislação e a justiça tem apertado 
medidas de combate a este conflito 
que abarca ainda muitas gerações, 
incluindo a violência juvenil, num 
mimetismo perigoso que se faz 
sentir, em particular, em violência 
no namoro. 
É, por isso, um flagelo que deve ser 
combatido por todos, porque a 
todos importa. Combater esta falha 
na nossa sociedade é um dever e 
uma urgência.  

Haverá sempre outra

Dois pesos  
e duas medidas

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

ATUALIDADE
PAULO G. LOURENÇO
INVESTIGADOR SOCIAL

OPINIÃO

POR VEZES GOSTO de redescobrir as 
histórias da história lendo os jornais da 
época. Em 1918, as boas novas do final da 
I Guerra Mundial coincidiram com a che-
gada da “senhora espanhola”, a chamada 
pneumónica. Portugal tinha, nessa época, 
menos de 6 000 000 de habitantes, até ao 
final da terceira vaga iriam morrer mais de 
100 000 pessoas vítimas desta gripe que 
encontrou um caldo de cultura fantástico 
num momento em que a tuberculose, a 
carência de bens alimentares essenciais, 
a miséria, a insalubridade, contribuíram 
para a sua rápida propagação. 

O que é interessante na cobertura jor-
nalística deste trágico acontecimento é 
que a instabilidade política, a crise eco-
nómica, a crise social, o regresso dos mi-
litares mutilados, a divulgação das listas 
de prisioneiros e de mortos em combate 
tudo isto desviou as atenções jornalísticas 
desta imensa tragédia humana.

Morte súbita, colapsos, síndrome de 
dificuldade respiratória aguda estes os 
sintomas aliados ao facto de os casos 
mais graves e mortais incidirem sobre a 

população jovem, levaram a um crescen-
te alarme social, mas mesmo assim, nos 
jornais da capital há uma notável escas-
sez de histórias humanas: os hospitais 
e cemitérios rebentaram pelas costuras, 
as farmácias ficaram sem medicamentos 
entre rumores de especulação, não havia 
pão, nem leite, discutia-se o racionamen-
to, o número de órfãos bateu records, os 
grandes armazéns Grandela ofereciam 
descontos  na roupa de luto…são estas as 
notícias que permitem inferir o quadro.

Em Outubro, no apogeu da epide-
mia, Ricardo Jorge, Comissário Contra a 
Gripe, fecha escolas e proíbe visitas aos 
hospitais, mas deixa abertos os teatros... 
A imprensa atacou a gestão da crise, as 
autoridades responderam com a impre-
visibilidade e a impotência: não havia 
transporte para os doentes, as brigadas 
médicas não estavam no terreno, a cons-
ciencialização da população revelou-se 
difícil de conseguir.

Entretanto a corrida aos medicamen-
tos estava lançada. Por toda a parte se 
anunciavam remédios milagrosos alguns, 

pela descrição, não deveriam andar longe 
de um after-eight…

Foram mais de 100 000 mortes que 
motivaram uma crise demográfica, foram 
mortes silenciosas que ficaram presas na 
memória colectiva das comunidades, mas 
não atingiram uma dimensão nacional.

Passaram cem anos, neste tempo, a 
medicina fez progressos incríveis, a es-
perança de vida aumentou considera-
velmente, vencemos algumas doenças e 
somos agora capazes de controlar outras. 
As pandemias que pareciam saídas do 
argumento de filme de terror, fizeram o 
seu regresso. Os jornais e as televisões as-
seguram-se de que não a esquecemos. A 
covid 19, deixou exposta a nossa vulnera-
bilidade individual e de grupo. Os nossos 
comportamentos individuais contam, a li-
mitação da nossa liberdade individual, em 
nome do bem comum, dói mas é neces-
sária. A impotência e desnorte das autori-
dades de saúde irrita, hoje, como há cem 
anos. A nossa esperança de normalidade 
reside na vacina, até à próxima pandemia, 
porque haverá sempre outra… 

PASSARAM NOVE MESES depois da pu-
blicação da primeira orientação da DGS 
com as medidas de prevenção da CO-
VID-19 para as Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (Lares de Idosos).

De um dos lados do distanciamento 
existente nos Lares de Idosos, temos pro-
fissionais que entram e saem diariamente, 
a quem a DGS não exige teste à COVID 19 
nem permanência em isolamento preven-
tivo quando regressam. O Estado ignorou 
que a principal cadeia de transmissão são 
os profissionais, desvalorizando ainda a 
importância dos apoios aos Lares de Ido-
sos na realização regular, como medida 
preventiva, dos testes rápidos, anuncia-
dos com pompa e circunstância, só que, 
não chegaram aonde deviam ter chegado.

Quando os profissionais dos Lares 
de Idosos estão de folga ou de férias, 
não se sabe o que fazem, nem por onde 
andam. Se assim fosse, existiria a devas-
sa da privacidade, “caindo em cima” das 
instituições os sindicatos e associações 
profissionais reclamando a violação dos 
direitos dos trabalhadores e do RGPD.

Do outro lado do distanciamento, es-
tão os mais fracos, os indefesos, que esco-
lheram os lares de idosos para passarem 
os últimos anos da vida e que garantem 
o pagamento do ordenado dos outros que 
estão do outro lado do distanciamento 

que não cumprem no exterior as regras 
de prevenção da COVID-19.

A estes, quando saem, sabendo-se 
para onde vão e com quem vão, e o que 
fazem, é-lhes exigido no regresso testes 
à COVID-19 e o cumprimento da “prisão 
domiciliária”, dizendo-lhes que estão em 
isolamento preventivo para sua proteção 
e também dos outros.

Mas, a discriminação acentua-se quan-
do há profissionais dos Lares de Idosos, 
que quando saem, trabalham noutros lo-
cais de risco efetivo da COVID-19, sendo 
que, quando voltam a entrar no Lar de Ido-
sos, a DGS não lhes exige testes como ga-
rantia de que não estão infetados e que não 
contagiam os seus clientes, sabendo-se à 
partida que trabalham em locais onde exis-
te elevado risco de infeção da COVID-19.

É este o apoio que o Estado propor-
ciona às pessoas mais velhas institucio-
nalizadas, correndo-se o risco das Estru-
turas Residenciais para Pessoas Idosas se 
transformarem em “cárceres privados” 
que funcionam com dois pesos e duas 
medidas com a conivência do Estado.

Sabemos que o está em causa é o con-
fronto entre dois bens jurídicos de igual 
força: a liberdade de cada utente e a ne-
cessidade de proteger o coletivo.

Apesar de ser do conhecimento geral 
que as pessoas idosas institucionalizadas 

não podem ser proibidas de sair, o “truque 
legal” para inibir a saída é argumentar com 
normas de prevenção da DGS que apre-
sentam como consequência a inibição de 
entrada se o teste for positivo. Sabendo-se 
à partida que as famílias não têm condi-
ções para prestarem cuidados aos idosos 
institucionalizados, criaram-se orienta-
ções que sustentam a chantagem sobre os 
cuidadores informais e passar o ónus das 
infeções para quem tem a responsabilida-
de de gerir os Planos de Contingência nos 
Lares de Idosos.

Chegados ao Natal, porque na crista 
da onda da segunda vaga já se perspeti-
vam medidas para uma possível terceira 
vaga em janeiro, dificilmente será discuti-
do com as partes interessadas a perda da 
liberdade das pessoas idosas institucio-
nalizadas. 
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Desculpem
FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

OPINIÃO

PARAFRASEANDO o saudoso Raúl Sol-
nado começo por dizer: “Desculpem qual-
quer coisinha”.

Vem isto a propósito dos momentos 
que todos estamos a viver e só temos cul-
pa disso por estarmos vivos.

A pandemia, esta sem culpa de nin-
guém (digo eu que não sei nada de ciên-
cia) tem-nos – a uns mais do que a outros, 
como é evidente – afastado fortemente 
dos hábitos e atirado para novas posturas 
que já se começam a implantar como im-
prescindíveis a uma vida normal.

E as desculpas começam para ser en-
dereçadas aos membros do Governo que 
todos os dias nos assaltam com núme-
ros e mais números que muito parecem 
querer dizer mas que para a esmagadora 
maioria da população – para não dizer a 
totalidade – nada significam pois não têm 
qualquer função prática e útil, a não ser a 
de nos assustar quando certamente o ob-
jectivo seria informar.

É certo, disto todos temos a mínima no-
ção, de que não devemos andar em grandes 
molhadas e grupos, e até se proibiram os 

acessos às bancadas dos campos de fute-
bol e outras modalidades, mas de vez em 
quando lá surge um espectáculo “cultural” 
pois é preciso - e disso ninguém dúvida - 
proporcionar algumas receitas aos artistas.

Os Centros de Saúde ligam para os 
mais idosos para marcarem a vacina con-
tra a gripe, mas só o fazem uma vez e se a 
pessoa não atendeu lá terá de se sujeitar 
às bichas infindáveis e demoradas para 
tentarem a sua oportunidade. Isto para 
não referir que a citada vacina ali estará 
em falta, tal como nas farmácias.

Mas agora lá apareceu a ministra da 
Saúde a revelar-nos que já há quatro pla-
nos para a vacinação contra o Covid-19, 
assim que esteja disponível.

Somos suficientemente tolerantes 
para achar que esta seria uma boa notí-
cia, e voltamos a pedir desculpa, mas não 
acreditamos que seja uma oportuna in-
formação para ocupar minutos sobre mi-
nutos nas rádios e televisões.

Com tudo isto insisto no que há muito 
digo e tenho como postura: O dia de ama-
nhã será melhor do que o de ontem. 
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Municíp io  de Setúbal
Câmara Munic ipal

EDITAL
MARIA DAS DORES MARQUES BANHEIRO MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE SE-
TÚBAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAZ PÚBLICO QUE, o Município de Setúbal levará a efeito, no dia 12 de janeiro de 2021, pelas 11,00 horas, na 
Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, nos Paços do Município, sito em Praça de Bocage, perante a 
Comissão designada para o efeito, a “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PRÉDIOS URBANOS, 
SITOS EM RUA ARRONCHES JUNQUEIRO, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA E RUA DO EITO, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SETÚBAL”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos os elementos respeitantes a este processo estão disponíveis para consulta pública, na página oficial 
da Câmara Municipal de Setúbal, em www.mun-setubal.pt ou, em alternativa, junto do Serviço de Gestão 
Patrimonial, instalado no edifício dos Paços do Município, em Praça de Bocage, Setúbal, dentro do horário das 
9h30 às 16h00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Que a comissão encarregue de promover e conduzir a presente hasta pública seja composta pelos seguintes 
elementos: Membros efetivos: Presidente – Paulo Hortênsio; 1.º Vogal efetivo – Joaquim Branco; 2.º Vogal efetivo 
– Helena Moreira; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Membros suplentes: Vogais – Clemente Rodrigues e Suzete Valido; -----------------------------------------------
Os membros suplentes da comissão substituirão, nas faltas e impedimentos, os membros efetivos, sendo que o 
presidente será substituído pelo 1.º vogal efetivo; ----------------------------------------------------------------
A supra mencionada Hasta Pública, será sujeita às seguintes condições, aprovadas pela Câmara Municipal, em 
reunião pública, realizada em 18 de novembro de 2020: ---------------------------------------------------------
1.  O  valor base de licitação do conjunto de imóveis é de: --------------------------------------------------------

Prédio Descrição Predial
(N.ª Sr.ª Anunc.)

Art.º Matricial  
(UFS)

ÁREA IMPL.
(M2) Situação Valor de Base  

de Licitação

Rua Arronches Junqueiro,  
n.º 43 a 55, tornejando para  
a Travessa Francisco Perira,  

n.º 16 a 20

1008 542 347,15m2

Composto  
por armazéns  

no R/C, 1º, 2º andar  
e águas furtadas

€2 000 000,00

Travessa Francisco Pereira,  
n.º 10, 12 e 14, tornejando  

para a Rua do Eito, n.º 30 e 3
1008 797 75,00m2 Composto por 1º,  

2º andar e armazém

Rua do Eito, n.º 16, 18 914 815 31,00m2 Composto por loja  
e 1º andar

Rua do Eito, n.º 20 e 22 569 818 35,00m2 Composto por R/C - Loja,  
1º e 2º andar

Rua do Eito, n.º 24, 24A e 26 1009 821 73,00m2 Composto por 1º,  
2º andar e armazém

2.  Tendo em conta o destino dos prédios a alienar, carecendo a utilização dos mesmos, para fim diverso daquele 
a que se destinam, das licenças e/ou autorizações que se afigurem legalmente exigíveis, cuja obtenção será 
da exclusiva responsabilidade do adquirente; -----------------------------------------------------------------

3.  Os prédios serão alienados no estado de conservação em que se encontram, não podendo o adquirente alegar 
vícios ou defeitos para a eventual não celebração de escritura de compra e venda; --------------------------

4.  Os interessados poderão requerer cópia das peças do presente procedimento, estando a emissão das mesmas 
sujeitas ao pagamento dos valores devidos, calculados de acordo com o previsto no Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Setúbal e respetiva Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais; ---------

5.  Qualquer eventual pedido de esclarecimentos a solicitar no âmbito do presente procedimento, deverá ser 
requerido, até ao 10º dia útil a contar da publicação do anúncio, através de correio eletrónico, endereçado a 
seag@mun-setubal.pt, ou por carta, dirigida à presidente da Câmara Municipal de Setúbal, identificando-se o 
assunto “HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PRÉDIOS URBANO, SITOS EM RUA ARRONCHES 
JUNQUEIRO, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA E RUA DO EITO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL”, devendo a 
comissão dar a devida resposta, no prazo de 10 dias úteis; -----------------------------------------------------

6.  No dia da realização do ato público, a requerimento dos interessados, poderão ser comunicados os mesmos 
esclarecimentos, por parte da comissão, aos restantes interessados; -----------------------------------------

7.  Podem ainda os interessados solicitar marcação de visita ao imóvel, com a antecedência mínima de 2 dias 
úteis, através do telefone n.º 265541619 ou através de correio eletrónico, endereçado a serviço.patrimonio@
mun-setubal.pt, decorrendo tal visita em termos a determinar pelos serviços e sempre em dias e horário 
normal de funcionamento dos serviços, até ao dia 8 de janeiro de 2021; -------------------------------------

8.  À hasta pública pode assistir qualquer interessado e o público, em geral, podendo intervir na praça, 
concorrendo à arrematação, qualquer interessado e/ou preferentes, pessoas singulares, em nome próprio 
ou legalmente representadas, ou pessoas coletivas, através dos seus representantes legais, com poderes 
bastantes para o efeito; -----------------------------------------------------------------------------------------

9.  Os eventuais preferentes deverão identificar-se antes do início da praça, com documentos comprovativos 
de tal condição; -------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  A seleção do adjudicatário será efetuada mediante licitação verbal, a realizar no próprio ato da hasta 
pública, nos termos especificados no presente programa de procedimento; ----------------------------------

11.  Podem intervir na praça os interessados, incluindo eventuais titulares de direito de preferência, ou seus 
representantes, devidamente identificados e, no caso de pessoas coletivas, habilitados com poderes 
bastantes para arrematar; ------------------------------------------------------------------------------------

12.  A licitação poderá ser feita pelos interessados, que assim manifestem vontade em participar na praça, 
devendo previamente apresentar os respetivos documentos identificativos e comprovativos habilitantes, sob 
pena de constituir causa de não admissibilidade de arrematação; -------------------------------------------

13.  Os interessados obrigam-se a prestar, relativamente a toda a documentação entregue, os esclarecimentos 
que a comissão considere necessários; -----------------------------------------------------------------------

14.  Poderão ser prestados todos os esclarecimentos sobre o presente procedimento e seu objeto, a todos os 
interessados, porém, uma vez iniciada a licitação, não serão dadas quaisquer explicações; -----------------

15.  Não serão aceites lances inferiores a €1 000,00 (mil euro); ---------------------------------------------------
16.  É dada por terminada a licitação quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço 

mais elevado e este não for coberto; --------------------------------------------------------------------------
17.  Haverá lugar ao exercício de eventuais direitos de preferência e, apresentando-se a preferir mais de um 

preferente legal com igual direito, reabre-se nova licitação entre eles, nos termos do numero anterior; -----
18.  Todos os interessados ficam obrigados a manter os valores resultantes das suas licitações, pelo prazo de 

noventa dias, a contar da data do ato público; ---------------------------------------------------------------
19.  Uma vez concluída a licitação, a comissão adjudica provisoriamente os respetivos imóveis a quem tenha 

oferecido o preço mais elevado, ou ao preferente que tiver exercido esse direito; -----------------------------
20.  O adjudicatário provisório deve, de imediato, efetuar o pagamento de 1% do valor da correspondente 

adjudicação, junto da Tesouraria da Câmara Municipal de Setúbal; ------------------------------------------
21.  O adjudicatário provisório, deve comprovar que tem a situação tributária e contributiva regularizada, no 

prazo de 10 dias a contar da data da adjudicação provisória; ------------------------------------------------
22.  A alienação será formalizada através de escritura pública de compra e venda, efetuando-se em simultâneo 

o pagamento do valor de adjudicação remanescente; --------------------------------------------------------
23.  Reserva-se à Câmara Municipal de Setúbal o direito de não adjudicar os imóveis, sem que daí decorra 

qualquer obrigação de indemnização, seja a que título for; e -------------------------------------------------
24.  Caso a hasta pública tenha ficado deserta ou quando não haja lugar à adjudicação definitiva ou esta seja 

anulada por motivos não imputáveis à Câmara Municipal, poderá esta proceder à alienação dos respetivos 
prédios por ajuste direto. --------------------------------------------------------------------------------------

E para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA,

Maria das Dores Meira
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