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GARCIA DE ORTA HÁ DEZ SEMANAS EM PRESSÃO OBRIGADO A DESVIAR DOENTES

Covid mais forte lança caos  
nos hospitais da região
A pressão de doentes que ocorrem às urgências Covid-19, o elevado 
número de internamento e um maior caudal de infetados nos 
cuidados intensivos está a deixar os hospitais da região à beira do caos. 
Responsáveis tentam adaptações.

TEXTO: RAUL TAVARES IMAGEM: DR

O HOSPITAL Garcia de Orta, em Alma-
da, estava ontem, quinta-feira, “sob uma 
enorme pressão”, segundo a administra-
ção hospitalar, com 152 doentes positivos 
por SARS-COV-2, dos quais 133 interna-
dos em enfermaria, 18 em cuidados inten-
sivos e um doente na Unidade de Hospi-
talização Domiciliária. Mas ao longo da 
semana teve mesmo que abortar alguns 
internamentos e reenviar doentes para 
unidades fora da região.

Esta pressão, levando o Garcia de Orta 
ao nível III do seu Plano de Contingência, 
que previa inicialmente apenas 66 camas 
em enfermaria e nove destinadas aos cui-
dados intensivos, obrigou os dirigentes 
hospitalares a reconverter, na terça-feira, 
mais 16 camas “não Covid-19” nas enfer-
marias cirúrgicas. “Fomos obrigados a 
uma nova organização para aumentar a 
capacidade de resposta à doença”, confir-
maram as fontes do Semmais.

E até final deste mês deverá ser expan-
dida a Área Dedicada ao Atendimento de 
Doentes Respiratórios do Serviço de Ur-
gência Geral. “Na região de Lisboa e Vale 
do Tejo, o nosso hospital tem sido um dos 
que tem registado maior volume de doen-
tes”, diz a comunicação do Garcia de Orta, 

ao ponto de há dez semanas consecutivas 
a unidade ter mantido uma taxa de esfor-
ço “muito elevada” acima dos 40%, para 
dar vazão à quantidade de casos.

SÃO BERNARDO NO ‘VERMELHO’  
E COM DOENTES EM ESPERA

Já no hospital São Bernardo (Centro 
Hospitalar de Setúbal), que ativou o nível 
vermelho do seu Plano de Contingência, 
no patamar da catástrofe, o número de in-
fetados não tem parado. No início da se-
mana algumas dezenas de doentes aguar-
davam por internamento nas urgências e, 
embora sem confirmação oficial, muitos 
tiveram que se manter longas horas no 
interior das ambulâncias, no exterior da 
unidade. 

Nesta unidade hospitalar, terça-feira, 
estavam internados em enfermaria 115 
doentes, sendo que onze destes nos cui-
dados intensivos. “Não tem sido possível 
dar conta de todos os doentes, e não tem 
nada a ver com a primeira e segunda fa-
ses. O pior está para vir”, confessou ao 
Semmais um clínico do São Bernardo.

A administração não tem dado muitas 
informações, mas a rutura do hospital de 
serve os concelhos de Setúbal, Palmela e 

Sesimbra, e parte do Litoral Alentejano, 
está muito perto. “Todas as adaptações de 
espaço estão a ser feitas, mas o hospital 
não cresce”, lamenta outro médico.

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO  
LOTADO PREPARA TENDAS

Adaptações que tem sido praticadas 
no Centro Hospital Barreiro/Montijo 
(Nossa Senhora do Rosário). Este hospital 
dispõe de quatro enfermarias dedicados à 
Covid-19, com lotação de 102 camas. Não 
há falta de material, nomeadamente ven-
tiladores, mas está previsto para breve, 
segundo disse fonte da comunicação da-
quela unidade, a reconversão da Unidade 
de Cuidados Intensivos, que atualmente 
apenas interna doentes não Covid, dispo-
nibilizando-a para o combate à doença.

“Comparativamente com outras fases 
da pandemia, o hospital regista mais inter-
namentos e mais óbitos de doentes infeta-
dos pela Covid-19, para além dos utentes 
que são diagnosticados nos serviços de ur-
gência e outros encaminhados para os Cui-
dados de Saúde Primários por não necessi-
tarem de cuidados hospitalares”, explicou 
ao Semmais a administração da Unidade.

Entre março e dezembro o ano pas-

sado o Hospital Nossa Senhora do Rosá-
rio contratou mais 144 profissionais, que 
vieram reforçar uma equipa composta 
por 1829 médicos, enfermeiros e técnicos 
hospitalares. E, para além das adaptações 
internas, tem instaladas duas tendas de 
campanha no exterior das urgências.

LITORAL ALENTEJANO ATENDE  
30 DOENTES SUSPEITOS POR DIA

Também o Hospital do Litoral Alente-
jano está com a sua capacidade instalada 
ocupada, e tem atendido por dia cerca de 
30 doentes suspeitos de estar infetados 
com a Covid-19. Até ontem, quinta-feira, 
estavam internados 26 doentes em Medi-
cina Covid e sete em cuidados intensivos. 

Mesmo sem ter tido ainda necessidade 
de desativar nenhum serviço não urgen-
te, a administração disse ao Semmais ter 
“todos os meios de socorro necessários”, 
nomeadamente ventiladores, e estar a 
preparar o aumento de doze novas camas, 
bem como a expansão da Unidade de Cui-
dados Intensivos, num investimento de 
um milhão de euros, que permitirá mais 
quatro camas neste serviço.  

COVID-19

28 surtos e 31 mortos em quinze dias  
nos lares e residências de idosos
Em quinze dias morreram de Covid-19, em lares e residências da região, trinta e um idosos.  
Há, neste momento, 28 surtos ativos e já foram encerrados onze equipamentos ilegais.  
A vacinação já arrancou em Alcochete e Alcácer do Sal.
TEXTO: RAUL TAVARES IMAGEM: DR

ATÉ ONTEM, quinta-feira, ainda estavam 
ativos 28 surtos da Covid-19 em lares e 
residências para idosos do distrito de Se-
túbal, tendo-se registado desde o início 
deste mês trinta e uma mortes.

A situação nestes estabelecimentos é 
“muito preocupante”, segundo a Seguran-
ça Social, que continua a atenuar o pro-
blema com Brigadas de Intervenção Rá-
pidas e com o arranque da vacinação de 
utentes e funcionários.

O Semmais sabe que, entre abril do 
ano passado e 13 de janeiro deste ano, 
ocorreram no distrito 91 surtos, 85 em 
estruturas residenciais para idosos, três 
em casas de acolhimento e outros três em 
lares residenciais. Estes surtos envolve-
ram no total 1858 utentes infetados com 

a Covid-19 e 676 profissionais igualmente 
positivos.

Um dos combates mais prementes da 
pandemia é a operação de vacinação que, 
no distrito, arrancou no dia 11 em Alcochete 
e decorre até esta sexta-feira. Alcácer do Sal 
começou também ontem a vacinar em lares 
e residências para idosos. Estes dois conce-
lhos, considerados de “risco extremamente 
elevado” e de “risco muito elevado”, foram 
os primeiros a avançar por terem 960 casos 
ativos por cem mil habitantes. 

LARES ILEGAIS QUE FORAM 
ENCERRADOS NÃO FICAM DE FORA

Entretanto, a Fiscalização da Seguran-
ça Social tinha registado até 31 de dezem-
bro 158 lares sem licenciamento que estão 

a ser alvo de visitas por equipas multidis-
ciplinares, compostas pela Segurança So-
cial, Saúde Pública e Serviços Municipais 
de Proteção Civil. “Estes equipamentos 
constam na lista de respostas residenciais 
para pessoas idosas consideradas para 
vacinação”, garantiram ao Semmais as 
mesmas fontes.

Tal como o nosso jornal já havia noti-
ciado, só em 2020 foram encerrados onze 
lares ilegais no distrito, sobretudo por 
falta de condições e de “risco eminente 
para a saúde e bem-estar” desta popula-
ção idosa. De registar que nestes casos, os 
utentes foram colocados em outros locais 
pelo Centro Distrital de Setúbal da Segu-
rança Social, sendo que alguns idosos fo-
ram acolhidos pelas suas famílias.  
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COVID-19

Situação 
epidemiológica  
no distrito  
de Setúbal
ANÁLISE: PAULO LOURENÇO

A Incidência Cumulativa (IC) a 14 dias 
da COVID-19 no Distrito de Setúbal, com-
parativamente a 4 de janeiro apresenta a 
11 de janeiro uma variação positiva da 
ordem dos 50%, encontrando-se a região 
na situação de risco muito elevado.

Os concelhos de Alcochete e Alcá-
cer do Sal constituem os territórios com 
maior IC, encontrando-se na situação de 
risco extremamente elevado.

Regista-se no concelho de Alcochete a 
maior IC de casos confirmados (1.021) e a 

menor em Sines (160).
Todos os concelhos, com exceção do 

Barreiro, apresentam um aumento signi-
ficativo de casos.

Destaca-se no Litoral Alentejano o 
maior aumento de casos no concelho de 
Alcácer do Sal (232%/ 677 casos).

Da análise da tendência da evolução da 
IC no Distrito de Setúbal, entre 28 de outu-
bro e 5 de janeiro (nove semanas) verifica-
-se uma tendência para o aumento de casos 
confirmados em ambos os territórios. 

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/315_DGS_boletim_20210111-003.pdf  

extraído a 11.01.2021
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Quercus resgatou e libertou  
número recorde animais
Em 2020 foram acolhidos 229 animais, tendo a taxa de eficácia 
(libertação no meio ambiente ou entrega em centros) atingido  
os 40 por cento. Acordos possibilitam mais ações de sensibilização.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O CENTRO de Recuperação de Animais 
Selvagens de Santo André (CRASSA) da 
Quercus acolheu, no ano passado, 229 
exemplares de diversas espécies, tendo 
logrado obter uma taxa de sucesso, fosse 
através da libertação ou através da en-
trega em parques, na ordem dos 40 por 
cento. Tratou-se de um recorde, que mais 
que duplicou os valores de 2019 e que de-
verá ter continuidade em 2021, perspeti-
vando-se que os acordos com entidades 
privadas e públicas, como o que esta se-
mana foi celebrado com a Águas de Santo 

André, possam contribuir para a maior e 
melhor preservação de aves e mamíferos.

A Águas de Santo André anunciou que 
o protocolo agora celebrado irá incidir 
sobre os concelhos de Santiago do Cacém 
e Sines, visando a conservação da natu-
reza, ambiente e biodiversidade. Para a 
responsável do CRASSA, Carolina Nunes, 
e também para a presidente da Quercus, 
Paula Silva, o acordo significa, também, a 
possibilidade de se obterem mais meios 
financeiros que ajudem a entidade am-
bientalista a obter melhores resultados.

“A melhoria dos resultados confirma-se 
pelos números dos dois últimos anos”, ex-
plicou ao Semmais a presidente da Quer-
cus, salientando a necessidade de se conti-
nuar a investir na sensibilização e educação 
e o “contributo decisivo decorrente do sub-
sídio anual atribuído aos centros de recu-
peração de animais através do Fundo Am-
biental do Ministério do Ambiente”.

Para a técnica, os 40 mil euros anuais 
do fundo ajudam a explicar os resultados 
dos últimos anos (120 animais recolhidos 
em 2018, 131 em 2019 e 299 no ano que 
agora findou), mas não esquece os “im-
portantes contributos de outras entida-
des, como a câmara e Junta de Freguesia 
de Santiago do Cacém, o Grupo Sonae, o 
Badoca Park ou os muitos privados que 
fazem doações e apadrinham animais”.

HUMANOS E ATAQUES CANINOS 
DEIXAM MUITOS OURIÇOS ÓRFÃOS 

As aves são os animais que aparecem 
em maior número no CRASSA. Muitas dão 
entrada com ferimentos de chumbo, mas 
também com sintomas de envenenamen-
to ou vítimas de atropelamentos. Entre os 
mamíferos, segundo a responsável, desta-
cam-se os ouriços, espécie que ainda hoje 
é capturada e comida pelas pessoas.

“A importância dos protocolos passa 
também pela possibilidade de nos des-

locarmos a escolas e outras instituições 
e explicar as boas práticas ambientais”, 
disse ao nosso jornal, Carolina Nunes, 
lembrando que, no caso dos ouriços, é 
frequente a entrega de crias que ficaram 
órfãs em consequência da atividade hu-
mana ou por causa de ataques de cães.

Entre as aves que dão entrada desta-
cam-se as cegonhas brancas, as gaivotas 
e também as de rapina, nomeadamente 
mochos e corujas de diversas espécies, 
águias de asa redonda e açores. “Muitas 
aparecem feridas a tiro. É necessário ex-
plicar, a começar pelos mais jovens, que 
isso é crime”, atestou a responsável do 
CRASSA.

Carolina Nunes disse que “há agora mais 
gente a fazer entrega de animais feridos ou 
doentes”, mas que é necessário continuar 
a sensibilizar. “Temos protocolos com uni-
versidades e entidades diversas e a colabo-
ração de uma veterinária e de toda a estru-
tura da Quercus. No entanto, as despesas 
são elevadas. É necessário pagar salários, 
fazer a manutenção do centro, comprar ali-
mentos e medicamentos para os animais, 
pelo que toda a ajuda é bem-vinda”.

A Águas de Santo André adianta, por 
sua vez, que o protocolo celebrado na 
terça-feira irá também servir para que os 
seus técnicos possam fazer apresentações 
subordinadas ao ciclo da água, à eficien-
te utilização, ao tratamento da mesma 
para consumo humano e ao tratamento 
das águas residuais nos dois concelhos 
abrangidos.

Para além de sessões de esclarecimen-
to, haverá também ações de reflorestação 
junto da ETAR de Ribeira dos Moinhos e 
da estação elevatória de Santo André. Está 
ainda prevista a libertação de animais do 
CRASSA, limpeza de praias e, a propósito 
do Dia Nacional da Água, terão lugar ini-
ciativas de sensibilização nas escolas dos 
1º e 2º ciclos de Santiago do Cacém e Si-
nes. 

Arte xávega recriada 
em Alfarim
Há três décadas eram dezenas os barcos que 
se faziam às águas do Meco para praticar 
este método de pesca. Hoje, há cerca de uma 
dezena de barcos que são, praticamente, 
meras recordações.

TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A ARTE XÁVEGA já foi uma das mais im-
portantes formas de pesca no concelho de 
Sesimbra. Hoje é quase uma recordação, 
subsistindo apenas cerca de uma dezena 
de barcos e pescadores. Em Alfarim a As-
sociação de Costumes e Tradições procu-
ra recriar um modo de vida que ocupou 
centenas de pessoas.

“Não existe, de momento, um projeto 
delineado. Há a ideia de recriar a arte xá-
vega, de preferência colocando os barcos 
no mar, para explicar como é feito este 
tipo de pesca, mas para isso é preciso 
contactar os poucos proprietários que 
ainda restam e saber quais as condições 
que existem para podermos explicar às 

pessoas as principais características e im-
portância desta atividade na vida do con-
celho”, explicou ao Semmais o presidente 
da associação, Tiago Ezequiel.

A mostra que a Costumes e Tradições 
pretende fazer deverá ter lugar, na melhor 
das hipóteses, no verão, altura em que a 
faina é mais fácil devido às condições do 
mar. Nessa ocasião, segundo estima Tiago 
Ezequiel, talvez já tenha sido possível fazer 
um levantamento junto das comunidades 
piscatórias de Afarim, Caixa, Fornos, Aria-
na de Cima, Zambujal e Aldeia do Meco, 
em cujas águas era frequente, há cerca de 
30 anos, observar, em simultâneo, mais de 
dez embarcações em plena laboração.

O presidente da associação lembra 
que a arte xávega praticada nas águas da 
Aldeia do Meco era substancialmente di-
ferente da realizada, por exemplo pelos 
pescadores de Sesimbra. “No Meco os bar-
cos eram maiores, levando de seis a oito 
homens, enquanto em Sesimbra embarca-
vam apenas três ou quatro. Antigamente 
as embarcações eram movidas pelos re-
madores, mas nos últimos anos começa-
ram a aparecer os motores, talvez porque 
também tenha diminuído o número de 

pessoas a praticar esta arte”, adiantou.
O que já não existe, sem qualquer dú-

vida, são as juntas de bois que dantes, a 
partir dos areais, puxavam as centenas 
de metros de redes largadas dos barcos 
em forma de círculo. Muitas vezes essas 
operações eram completadas com a aju-
da dos banhistas que se encontravam nas 
praias, operação que poderá voltar a ser 
repetida quando a Costumes e Tradições 
de Alfarim concretizar a recriação preten-
dida. 

Atualmente, a arte xávega é praticada apenas por cerca  
de uma dezena de barcos de Sesimbra
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Almada e Setúbal são os concelhos  
com maiores índices de violência
Almada, que este ano vai ter um GAV, e Setúbal são os municípios com 
maior número de casos identificados. Só nos concelhos de Grândola e 
Alcácer do Sal não foi comunicada qualquer ocorrência.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A ASSOCIAÇÃO de Apoio à Vítima (APAV) 
auxiliou em todo o distrito de Setúbal, em 
2019, (ano a que se reporta o último re-
latório) 685 pessoas alvo de diversos atos 
de violência e criminalidade e que recor-
reram aos préstimos dos seus técnicos. 

Na prática quase duas pessoas por dia 
recorreram à APAV em 2019, em 12 dos 
13 concelhos do distrito, número que foi 
considerado suficiente para promover a 
instalação de um Gabinete de Apoio à Ví-
tima (GAV) no concelho de Almada, onde 
foram sinalizadas 156 situações de pes-
soas vítimas de maus tratos físicos, psico-
lógicos ou patrimoniais.

Almada é, a par de Setúbal, o concelho 
do distrito com maior número de vítimas 
sinalizadas (156 cada), seguindo-se o Sei-
xal, com 93, Barreiro, com 79, Palmela, com 
55, Moita, com 46, Montijo, com 38, Sesim-
bra, com 35, Alcochete, com 12, Santiago do 
Cacém, com oito, e Sines, com sete casos.

As situações referenciadas pela APAV 
no distrito de Setúbal são, conforme dis-

se ao Semmais um técnico que pediu para 
não ser identificado, idênticos aos do res-
to do país: “Não existem classes sociais 
mais dominantes, tal como não existem 

grupos que se destaquem devido às suas 
qualificações académicas. No distrito de 
Setúbal, tal como acontece de resto em 
todos os restantes distritos, a maior parte 

das vítimas - na ordem dos 80 por cento 
- são mulheres, sendo que a maior parte 
são alvo de agressões dos maridos e ou 
dos companheiros”.

MAIORIA DAS VÍTIMAS DE AGRESSÃO 
TEM ENTRE 25 E 45 ANOS DE IDADE 

O relatório da APAV refere também 
que mais de 60 por cento dos autores de 
crimes de violência doméstica são ho-
mens, sendo que a maior parte das víti-
mas (37 por cento) têm entre 25 e 45 anos.

Em 2019 a APAV atendeu nos seus cen-
tros e gabinetes de apoio 11.676 pessoas 
vítimas de violência, o que representou 
um acréscimo de 25 por cento face ao ano 
anterior. O número de crimes identifica-
dos quase chegou aos 30 mil, o que re-
presenta igualmente um acréscimo de 40 
pontos percentuais.

Em comunicado de imprensa, a câma-
ra de Almada afirma que as autoridades 
policiais registaram, à data do último rela-
tório, 6814 crimes no concelho (patrimó-
nio, pessoas e vida em sociedade), sendo 
que muitos deles se incluem no campo da 
violência doméstica, o que justifica a cria-
ção do Gabinete de Apoio à Vítima. 

Esta estrutura terá um apoio munici-
pal de 53 mil euros, ficando a funcionar na 
Avenida Don Nuno Álvares Pereira. 
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CERCA DE MEIO MILHÃO PARA CONTINUAR A REQUALIFICAR ZONA RIBEIRINHA 

Montijo cada vez mais 
voltado para o Tejo 
Investimento de cerca de meio milhão de euros vai dar continuidade 
ao percurso pedonal junto ao Tejo, inaugurado em 2015.  O principal 
objetivo da autarquia é “voltar urbanisticamente” a cidade para o rio. 
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

A CÂMARA DO MONTIJO prepara-se 
agora para iniciar a 4ª fase de um projeto 
que tem vindo a ser desenvolvido desde 
2005, com o objetivo de valorizar o Tejo 
como elemento paisagístico da cidade. A 
recuperação do largo da Rua Miguel Pais, 

junto à zona ribeirinha, será iniciada em 
breve e pretende assim fazer a extensão 
em área e percurso de um grande passeio 
que, intervencionado na etapa anterior, 
pretende voltar a cidade para o rio. 

Em declarações ao Semmais, o presi-

dente Nuno Canta disse esta é uma obra 
“muito emblemática, uma vez que vai in-
cluir uma grande praça do Tejo, que será 
requalificada com espaços verdes, arbori-
zação e um percurso pedonal”. 

O autarca avançou ainda que o proje-

to contará com a participação da artista 
montijense Fernanda Fragateiro que será 
responsável pelo desenho dos elementos 
característicos do rio, na calçada pre-
ta e branca que cobrirá o futuro passeio 
pedonal. Orçada em aproximadamente 
500.000 mil euros, a nova empreitada 
prevê-se concluída até 2022.

PROJETO PREVÊ REQUALIFICAÇÃO  
DA ZONA INDUSTRIAL 

Há 16 anos que a autarquia tem vindo 
a desenvolver a aposta de voltar urbanis-
ticamente a cidade para o rio que, outrora, 
foi o grande porto de mercadorias que de-
sembarcavam na cidade. Segundo o pre-
sidente, a autarquia está em processo de 
negociação para construir urbanizações 
com vista para o Tejo, sendo que, afirmou, 
“existe a preocupação por parte da câma-
ra em estabelecer parcerias com privados 
para reabilitar a zona industrial do Monti-
jo, com o objetivo de transformar aquele 
espaço - que se encontra inabitado - em 
áreas de habitação e outros serviços”. 

Contudo, Nuno Canta explicou que 
embora esta seja uma obra pública e 
com domínio também privado, o objeti-
vo é criar uma “cidade-jardim”, voltando 
assim a cidade para os modos suaves de 
mobilidade e transporte.

A primeira obra do projeto de recupe-
ração da zona ribeirinha deu-se em 2005 
com a reabilitação do Moinho da Maré do 
Cais, único da Península Ibérica que fun-
cionava com o movimento da mó por “ata-
que direto”. Em 2009, a autarquia decidiu 
intervencionar a frente ribeirinha do Cais 
da Aldeia Galega, que para além da valo-
rização histórica veio contribuir para pro-
teger a cidade das inundações. Inaugurada 
em 2015, junto ao Cais dos Vapores, nasce 
a ciclovia numa zona ampla pavimentada 
em calçada, com vista à utilização pedonal, 
proporcionando um novo local de lazer, 
contemplação e valorização do rio. 

Barreiro transforma terreno baldio  
em parque automóvel
Com um investimento de 755 mil euros, a autarquia está a requalificar um terreno na Rua Miguel 
Pais, que estaria a ser usado para estacionamento, ainda que com poucas condições. A última fase 
da obra está prevista para abril.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

NUM TERRENO BALDIO que servia de 
apoio à população moradora da Rua Mi-
guel Pais, a câmara do Barreiro decidiu 
intervir e requalificar o espaço, criando 
condições para o estacionamento auto-
móvel e ainda um caminho pedonal com 
vista para a frente ribeirinha da cidade.  

A empreitada “Reabilitação Ambiental 
e Urbanística da Frente Ribeirinha” foi di-
vidida em duas fases que ocorrem em si-
multâneo. A primeira é dedicada à criação 
da bolsa de estacionamento, e na segunda 
projeta-se a criação de uma zona verde de 
onde poderá ser contemplada a vista para 
o rio Tejo, numa área total de 10297.53m2.

Frederico Rosa, presidente da autar-
quia, disse ao Semmais que o projeto de 
arquitetura, “todo desenvolvido interna-
mente pelo município”, tem por objetivo 
“requalificar a rede ribeirinha” daquele 

terreno que foi comprado pela edilidade, 
mas “sem que os moradores percam o es-
tacionamento”. 

O autarca adiantou ainda que, para 
além da componente urbanística, o futu-
ro estacionamento com 161 lugares terá, 
na sua composição, uma matéria imper-
meabilizável para proteger aquele espaço, 
uma vez que se encontra junto ao rio.

Para a segunda fase da empreitada, foi 
decidido criar várias zonas verdes ao lon-
go do passeio ribeirinho, com seis metros 
de largura e 300 metros de extensão, que 
poderá ser utilizado para os barreirenses 
caminharem. “Esta zona será criada para 
que a vista ribeirinha possa ser comple-
mentada”, afirmou Frederico Rosa, avan-
çando que, para além da arborização que 
permitirá sombras, serão instalados vá-
rios bancos na zona. 

Com um investimento global de 755 
mil euros, a empreitada está prevista estar 
concluída até abril. A segunda fase da obra 

foi apoiada em 80% pelo Fundo Ambien-
tal, depois da candidatura apresentada 
pela autarquia. 
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Câmara de Setúbal 
‘dá’ nova imagem  
à Praça de Bocage
“Praça Rio” é o nome da obra de arquitetura 
moderna pensada não só para embelezar 
a imagem urbana da Praça de Bocage, mas 
também para a realização de pequenos 
apontamentos culturais.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR

INSPIRADA NA ONDULAÇÃO do Sado, 
a “Praça Rio” vai localizar-se na zona do 
antigo Café Central, no principal largo da 
cidade de Setúbal, que vai agora ter uma 
nova imagem com a instalação de uma 

estrutura funcional, composta por quatro 
coberturas de madeira revestidas a zinco 
que assentam em pilares metálicos tubu-
lares em tons de antracite. 

Numa área com cerca de 400 metros 

quadrados, a estrutura que alia a função 
de ensombramento e proteção durante 
todo o ano apresenta um carácter multi-
funcional, possibilitando deste modo pe-
quenos apontamentos culturais de músi-
ca, dança ou teatro ao ar livre. 

Segundo a autarquia sadina, a obra 
arquitetónica foi pensada de modo a não 
interferir com a vertente estética e patri-
monial da Praça de Bocage, pelo que as 
coberturas dispostas em alturas variam 
entre os 4,5 e os 9 metros de altura, não 
permitindo deste modo esconder as fa-
chadas de malha urbana, emblemáticas 
naquela área da cidade. 

PROJETO ESTÁ ENQUADRADO NUMA 
AMPLA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 

Em declarações ao Semmais, a pre-
sidente Maria das Dores Meira explicou 
que a estrutura “enquadra-se num proje-
to mais amplo da requalificação daquela 
zona da praça” e que a sua instalação “po-
tenciará, na baixa da cidade, a realização 
de mais eventos, sejam pequenos espe-
táculos ou feiras temáticas, que podem 
atrair ainda mais gente”, criando naquele 
espaço um “polo de animação”. 

A autarca referiu também que “acredi-
tar que esta é também uma boa forma de 
apostar na necessária reanimação do co-
mércio local em tempos pós-pandemia, 
quando será ainda mais importante atrair 
gente de forma a gerar mais negócio e, 
consequentemente, possibilitar a manu-
tenção de postos de trabalho”. 

Maria das Dores Meira disse ainda que 
as antigas instalações do Café Central, 
que depois deu origem a um restaurante, 
estavam inutilizadas e que por isso era 
necessário reabilitar aquele espaço. 

Com um investimento superior a 250 
mil euros, a obra vai arrancar em breve, 
pelo que a sua conclusão está prevista 
para o primeiro semestre do ano. O es-
paço, com iluminação cénica e dotado de 
um edifício de apoio criado na zona cen-
tral, dá continuidade à linha estratégica 
do município da modernização e reforço 
da atratividade urbana do concelho. 

LOCAL

Centro de Dia de Porto Covo  
concluído até ao verão
Obra camarária 
substitui instalações 
provisórias que 
já deviam ter sido 
encerradas em 2012. 
No futuro, o centro 
pretende alargar as 
valências ao apoio 
domiciliário. 
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM: DR

O NOVO CENTRO DE DIA de Porto Covo, 
cujas obras já se iniciaram em 2020, deve-
rá estar concluído até ao verão deste ano. 
Trata-se de uma intervenção camarária 
tida como fundamental para a localidade 

e que já é aguardada há quase uma déca-
da. O custo total ultrapassa os 910 mil eu-
ros, dos quais cerca de 351 mil serão pro-
venientes de fundos comunitários.

Em declarações ao Semmais, a direto-
ra técnica da “Associação A Gralha” (que 
ficará responsável pela exploração e ges-

tão do espaço), Ana Luz, disse que este 
projeto é aguardado desde 2012, altura em 
que se completaram dois anos desde que 
os serviços de centro de dia ficaram insta-
lados em pré-fabricados. 

“Em 2010, depois de termos sido obri-
gados a sair das primeiras instalações, 

que não eram próprias nem da Câmara 
Municipal de Sines e, por isso, careciam 
da certificação exigida pela Segurança So-
cial, acabamos, por iniciativa do municí-
pio, por ser instalados nos pré-fabricados 
onde ainda nos encontramos. Eram ins-
talações provisórias, por dois anos, e que 
agora estão, naturalmente, desajustadas”, 
explicou Ana Luz.

Com o novo centro de dia, as expeta-
tivas da associação passam por manter a 
atividade junto dos atuais 21 idosos auxi-
liados, mas também por alargar os servi-
ços para apoio domiciliário.

De acordo com dados fornecidos ao 
Semmais pela Junta de Freguesia de Por-
to Covo, a povoação tem, atualmente, 980 
recenseados. O número de residentes é, 
no entanto, substancialmente maior, uma 
vez que na localidade existem centenas de 
segundas habitações, as quais são utiliza-
das, na maior parte dos casos, no período 
do verão.

O presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Nuno Mascarenhas, disse recente-
mente ao boletim municipal que o novo 
equipamento, a ser edificado junto ao pa-
vilhão multiusos, é um “dos investimen-
tos na área social mais importantes para 
o concelho”. 

Seixal 
investe  
na Amora 
TEXTO: IRINA VERDE

A REQUALIFICAÇÃO na Avenida Quinta 
da Atalaia, na Cruz de Pau (Amora) jun-
to ao Bairro 25 de Abril, está em fase de 
conclusão depois de ter sido iniciada em 
novembro de 2020. 
Em causa estava a reabilitação do es-
paço público, cujo projeto estabelecia 
que seriam necessárias a criação de um 
estacionamento e a reorganização da 
área de lazer que estaria pouco apro-
veitada. Deste modo, a câmara do Sei-
xal pretende melhorar a acessibilidade 
do local, incrementando um espaço de 
lazer e estadia e, consequentemente, 
“oferecer mais qualidade de vida aos 
munícipes”. 

Segundo a vereadora responsável 
pelo pelouro da Cultura, Participação, 
Habitação, Juventude e Desenvolvimen-
to Social, Manuela Calado, a intervenção 
foi realizada pela autarquia “após te-
rem sido ouvidos e analisados os con-
tributos dos munícipes e moradores”. 
Ao Semmais, a vereadora explica que o 
projeto inclui a criação de duas bolsas 
de estacionamento perpendicular à faixa 
de rodagem, que inclui 11 lugares de es-
tacionamento automóvel, sendo que um 
destes é destinado a pessoas com mobili-
dade reduzida. 

Na mesma área, foi ainda criada uma 
zona exclusiva para motociclos e velocí-
pedes. “Foram ainda requalificados pavi-
mentos, sendo criada uma área de prado 
sequeiro na envolvente dos sobreiros e 
pinheiros mansos”, disse a vereadora re-
ferindo-se ao espaço de lazer junto ao es-
tacionamento. 
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Evolução financeira dos municípios do distrito

   PENÍNSULA DE SETÚBAL

NUMA ALTURA em que se aproximam 
eleições autárquicas, abrimos o ano com 
um dossier dedicado à evolução da situa-
ção financeira dos municípios do nosso 
distrito, num extenso trabalho que vai de 
2006 a 2019, ano que é dissecado de for-
ma mais fina.

Trata-se de um documento livre de in-
terpretações e análises, constituindo uma 
ferramenta de trabalho para os próprios 
municípios, uma vez que está alicerçado 
em fonte oficial, nomeadamente o Anuário 
Financeiro dos Municípios Portugueses.

Para garantirmos o princípio de “com-
parar o que é comparável, consideramos 

ser importante atender à diferente dimen-
são dos concelhos do distrito em termos 
demográficos (população), divididos en-
tre os parâmetros Pequeno (Alcochete, 
Alcácer do Sal, Grândola e Sines), Médio 
(Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Sesim-
bra e Santiago do Cacém) e Grande (Al-
mada, Seixal e Setúbal).

Nos principais rácios analisados, 
atendendo à sua dimensão, optou-se 
por comparar os números face à sua 
população. Desta forma, Seixal e Alma-
da apresentam os melhores resultados 
líquidos com 17.380.873€ e 6.026.197€, 
respetivamente. Em comparação com o 

número de habitantes, Grândola, Santia-
go do Cacém, Seixal e Montijo, seguem 
na frente. 

Relativamente à dívida total a tercei-
ros, Seixal atinge 79,541.357€ segue-se Se-
túbal com 51.580.71€ e Almada e Barreiro 
na ordem dos 28.735.289€ e 28.567.334€, 
respetivamente. Neste parâmetro, face ao 
número de habitantes, o índice de dívida 
a terceiros coloca, em percentagem, os 
concelhos de Sines, Seixal, Setúbal, Seixal 
e Alcochete na frente da coluna.

Note-se ainda que Almada, Seixal e 
Setúbal são os três concelhos com maior 
número de trabalhadores, 1.715, 1.580 e 

1.377, respetivamente. Seguindo-se Se-
simbra (934), Palmela (914) Montijo (857), 
Barreiro (764), Moita (722), Santiago do 
Cacém (521), Grândola (481), Sines (446), 
Alcácer (415) e Alcochete (372).  

Recorde-se que de acordo com os 
últimos censos, Almada é o conce-
lho com maior número de habitantes, 
174.038, seguindo-se Seixal (158.296), 
Setúbal (121.185), Barreiro (78.764), Moi-
ta (66.029), Palmela (62.831), Montijo 
(51.222), Sesimbra (49.500), Santiago 
do Cacém (29.749), Alcochete (17.569), 
Grândola (14.826), Sines (14.238) e Alcá-
cer do Sal (13.046).  

DOSSIER

ANÁLISE: PAULO LOURENÇO COM RAUL TAVARES 
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   LITORAL ALENTEJANO

    DADOS ECONÓMICOS  
E FINANCEIROS DOS MUNICÍPIOS,  
EMPRESAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS, 2019

Fonte: https://www.occ.pt/pt/noticias/disponivel-anuario-financeiro-dos-municipios-portugueses-2019/ 
(extraído a 02.12.20)

DOSSIER

   PENÍNSULA DE SETÚBAL Milhões 
para fecho 
do ciclo 
autárquico
Os treze municípios 
do distrito vão dispor 
de um total de 809,7 
milhões de euros 
para implementar a 
gestão autárquica 
este ano de 2021. 
Os três grandes 
da região, Setúbal, 
Almada e Seixal, 
lideram nas cifras.
TEXTO: ANABELA VENTURA

NO ÚLTIMO ANO deste ciclo autárquico 
os municípios do distrito vão contar com 
orçamentos que rodam os 810 milhões de 
euros, com Setúbal, Almada e Seixal, os 
maiores em termos demográficos e nú-
mero de trabalhadores, a consumir o bolo 
maior, acima dos 45 por cento, com 139,5, 
128 e 101,5 milhões respetivamente.

É uma aposta que reforça o investi-
mento em obra pública, sendo que deste 
lote de grandes municípios Almada tem 
o crescimento mais significativo de 2020 
para 2021, em cerca de 20 milhões. Setúbal 
cresce cerca de três milhões. O município 
do Seixal, por sua vez, reduz ligeiramente 
este rácio em cerca de quatro milhões.

No quadro dos municípios conside-
rados de média dimensão, é o Barreiro 
que apresenta o orçamento mais robusto, 
com 74,6 milhões de euros, e acompanha 
o crescimento de Almada, desta feita com 
mais 18,5 milhões de euros.

Seguem-se Sesimbra, Palmela, Sines e 
Moita, com orçamentos de 59, 54,8, 46,9 
e 43 milhões, respetivamente. Neste con-
junto de municípios Sesimbra regista um 
aumento de cerca de três milhões, e Sines 
mantém a maior dimensão em termos de 
valor orçamentado no quadro dos conce-
lhos do Litoral Alentejano.

Nesta viagem sobre os orçamentos 
dos municípios da região, surgem logo 
a seguir Montijo e Santiago do Cacém, 
com 39,6 e 38,9 milhões, Alcácer do Sal, 
com 33,9 milhões, Grândola, com 31 mi-
lhões. O de menor orçamento é Alcoche-
te, que atinge 19 milhões de euros. De 
notar que Alcácer apresenta mais cerca 
de três milhões em relação a 2020, Mon-
tijo mais 1,4 milhões e Grândola mais 
meio milhão. 

Com a pandemia a durar, é suposto 
um esforço financeiro redobrado para 
ações e iniciativas ao seu combate, num 
ano em que todos os líderes concelhios 
prometem acelerar obras em equipamen-
tos, arruamentos e conservação de espa-
ços públicos. 

Fonte: Anuário Financeiro  
dos Municípios Portugueses - 2019
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CULTURA

CIDADE ASSINALOU 268º ANIVERSÁRIO DE LUÍSA TODI

Ler e ouvir a diva de Setúbal
Na semana em que a cidade sadina assinalou o 268º aniversário de Luísa 
Todi, o professor João Reis Ribeiro conduz os leitores do Semmais pelo 
universo da cantora lírica setubalense. 
TEXTO: JOÃO REIS RIBEIRO IMAGEM: DR

“HÁ VOZES FLUIDAS como veios de água 
que vão abrindo sulcos no coração, logo 
ribeiros esguios onde apetece mergu-
lhar os pés, depois correntes caudalosas 
que arrastam tudo pelo caminho. A voz 
daquela menina, por acaso minha irmã, 
provinha de uma nascente encorpada, de-
pressa se transformava num rio que gal-
gava margens e deixava um lastro fértil 
para semear emoções. ‘É um tesouro fora 
do comum’, dizia o empresário João Go-
mes Varela, contente pela aquisição... ‘um 
achado muito raro’, comentava Giuse-
ppe Scolari, cravista, compositor e então 
maestro da orquestra, de cada vez que ela 
ensaiava”.

Quem assim vai contando é Isabel 
de Aguiar, dois anos mais velha do que a 
irmã, Luísa. O testemunho não existe, na 
verdade, pois a Isabel que isto diz é uma 
personagem de ficção, criada por Maria 
Helena Ventura para ser a narradora de 
“Minha Irmã Luísa Todi”, romance histó-
rico em torno da biografia da diva setu-
balense de Setecentos (Edições Saída de 
Emergência, 2019), livro que, segundo a 
autora, mais não pretende ser do que “uns 
grãos de areia, para lembrar a erosão do 
tempo”, como afirma na dedicatória.

O leitor pode hoje mergulhar nesse 
romance sobre Luísa Todi (1753-1833), 
que só ganhará no conhecimento das 
circunstâncias e nas emoções. E, para re-
criar mais um pouco o ambiente, vale a 
pena ouvir o notável trabalho que é o cd 
“As árias de Luísa Todi”, devido à sopra-
no Joana Seara e ao grupo “Os Músicos 
do Tejo”, editado em 2010, onde constam 
excertos de composições de Perez (1711-

1779), Piccinni (1728-1800), Gassman 
(1729-1774), Sachinni (1731-1786), Ottani 
(1736-1827) e Paisiello (1740-1816). O que 
une estes nomes é o facto de serem con-
temporâneos da cantora setubalense e de 
ela mesma lhes ter dado voz em palcos 
tão diversos quanto Lisboa (1770), Porto 
(1772), Londres e Paris (1778), Turim (1781), 
Bérgamo (1791) e Nápoles (1797). O ouvin-
te sentirá, assim, um pouco do que seria a 
magia que Luísa Todi derramava naque-
la conjugação de canto e de representa-
ção que arrastou multidões (em 1794, ao 

despedir-se do público madrileno, com a 
lotação do Teatro de Los Caños esgotada, 
as portas tiveram de ser abertas porque o 
público que estava fora do Teatro exigiu 
ouvir a celebridade). 

OITO DÉCADAS DE VIDA ENTRE  
O ÊXITO E O SOFRIMENTO

Nascida em 9 de Janeiro de 1753, na 
Rua de Coina (actual Rua da Brasileira), 
em Setúbal, Luísa Rosa de Aguiar foi ba-
tizada em 30 desse mês na paróquia da 
Anunciada e, ainda criança, foi viver para 
Lisboa com a família, participando aos 15 
anos numa representação de Molière, no 
Bairro Alto, embora a sua estreia como 
cantora tenha ocorrido em 1770 (um ano 
depois de ter casado com o violinista 
Francesco Todi) na ópera “Il Viaggiatto-
re Ridicolo”, de Scolari, em que atuavam 
também as suas irmãs Cecília e Isabel. O 
seu fulgurante trajeto a partir de 1775 le-
vou-a a uma carreira internacional, com 
atuações nos mais cotados palcos - além 
dos já indicados, em Berlim, Turim, Var-
sóvia, Veneza, Viena, Sampetersburgo e 
Madrid, entre outros - e convivência com 
as cortes europeias, chegando a ser mes-
tre de música das princesas da Rússia por 
iniciativa de Catarina II.

A vida longa de Luísa Todi, se teve um 
considerável período de glória, teve tam-
bém não menos longo tempo de intenso 
sofrimento. Com a entrada do novo sécu-
lo, a cantora enviuvou (1803) e, vivendo 
no Porto, ao fugir da invasão napoleónica 
de 1809, na travessia do Douro, perdeu 
todos os bens de valor que consegui-
ra transportar. A viver em Lisboa desde 

1811, começaria a cegar em 1813, perden-
do completamente a visão por 1822. Em 
1833, em 1 de outubro, desaparecia, no di-
zer de Mário Moreau (1926-2020), um dos 
seus mais brilhantes estudiosos, a “maior 
cantora de todo o século XVIII”. Por coin-
cidência, o primeiro de outubro passou, a 
partir de 1975, por iniciativa do Interna-
tional Music Council, a ser o Dia Mundial 
da Música... 

Ler a vida  
de Luísa Todi
De 1872 é a primeira biografia sobre 
Luísa Todi, subscrita por José Ribeiro 
Guimarães, publicada com carácter 
de beneficência, pois o produto da 
venda revertia “a favor das bisnetas 
da cantora, filhas de Francisco Xavier 
Todi”. No ano seguinte, seria Joa-
quim de Vasconcelos a assinar “Luísa 
Todi - Estudo crítico” (reeditada em 
1929), investigação que percorreu 
muitos dos jornais estrangeiros que 
se referiram à cantora. Em 1943, Má-
rio de Sampaio Ribeiro biografava-a 
também, tema em que voltou a pe-
gar quando, em 9 de janeiro de 1957, 
palestrou em Setúbal a propósito do 
204º aniversário da cantora. O ano 
de 1967 trouxe “A vida fascinante de 
Luísa Todi” pela mão de Maria Isabel 
Mendonça Soares, que, em 2007, 
voltaria a contar a vida da diva na 
obra “10 Grandes Portugueses”. De 
2002 é, talvez o mais completo estu-
do, “Luísa Todi”, assinado por Mário 
Moreau, assunto que já abordara 
em “Cantores de ópera portugue-
ses”, publicado em 1981. Aquando 
do 250º aniversário da cantora, em 
2003, Victor Luís Eleutério aumen-
tou a bibliografia todiana com a 
obra “Luiza Todi - A voz que vem de 
longe”, com vasta documentação 
iconográfica. Em 2011, na coleção 
juvenil “Chamo-me”, apareceu o livro 
dedicado a Luísa Todi, redigido por 
Nuno Quintas, uma biografia conta-
da na primeira pessoa.

CTA comemora meio 
século de teatro com 
público fidelizado 
A companhia de Almada, que leva a palco 
as inquietações das pessoas para que 
reflitam sobre os problemas do mundo, 
orgulha-se de ser um projeto de qualidade e 
der referência no mundo. 
TEXTO: ANABELA VENTURA IMAGEM: DR

JOAQUIM BENITE deu-lhe vida, há 50 
anos, e hoje a Companhia de Teatro de 
Almada (CTA) é tida como um grupo de 
referência em todo o mundo. Não só pela 
qualidade e variedade dos seus espetácu-
los teatrais, mas também pelos concertos, 

bailados, exposições e, sobretudo, pelo seu 
prestigiado festival internacional de teatro. 

O diretor da CTA, Rodrigo Francisco, 
orgulha-se de fazer parte de um proje-
to “coletivo e de continuidade” que leva 
à cena “bons textos”, e espera, no futuro, 
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DESPORTO

ATLETAS CONDUZEM CARRINHA DO CLUBE PARA IREM TREINAR E JOGAR

Hoquistas de Sesimbra 
‘stickam’ para subir  
de divisão
O clube da vila piscatória venceu a primeira edição da Taça CERS, em 
1981. Agora, devido à pandemia, joga quando os médicos deixam 
ansiando pela subida à II Divisão Nacional.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

O HÓQUEI EM PATINS é a modalidade 
de maior prestígio dentro do Grupo Des-
portivo de Sesimbra. Atualmente na III 
Divisão Nacional, a equipa sesimbrense 
conseguiu, em 1981, sagrar-se a primeira 
vencedora da Taça CERS, a segunda mais 
importante competição europeia de clu-
bes. Mas isso foi há 40 anos. Hoje, para 
irem treinar, os jogadores utilizam uma 
carrinha cedida pela direção, viatura que 
é conduzida quatro vezes por semana por 
um dos atletas.

O treinador, Marco Costa, conversou 
com o Semmais e começou por deixar 
uma mensagem de esperança na equipa, 
referindo que apesar de se encontrar na 
III Divisão, o objetivo passa por atingir, 
já esta época, o escalão imediato e, pos-
teriormente, consoante as condições, vol-
tar à divisão principal. Até lá, no entanto, 
é preciso jogar e isso é, até ver, coisa que 
acontece... de vez em quando.

“A pandemia é a principal responsá-
vel por esta situação, que afeta princi-
palmente as equipas dos escalões mais 
baixos, como o nosso. Já tivemos o jogo 
com o Marítimo, da Madeira, para a Taça 
de Portugal, agendado em três ocasiões e, 
até hoje ainda não conseguimos disputá-
-lo. Entretanto outras equipas já jogaram 
e continuamos a aguardar o adversário. 
Se passarmos esta eliminatória temos de 
defrontar o Cascais e, depois, caso seja-

mos apurados, recebemos o Benfica”, diz 
ainda o técnico.

A incerteza do calendário, para além 
de transtornos desportivos, causa tam-
bém problemas laborais aos atletas, que 
de algum modo tentam junto dos patrões 
conseguir as autorizações para jogarem e 
treinarem. “Temos três jogadores de Lis-
boa, dois de Almada, um de Santo André 
e quatro de Sesimbra. Este ano, depois de 
muito esforço por parte da direção, foi 
possível arranjar uma carrinha de sete lu-
gares. A carrinha é conduzida por um dos 
jogadores que reside em Lisboa e que vai 
apanhando os colegas pelo caminho, para 
que possam, quatro vezes por semana, 
treinar e jogar”, conta Marco Costa.

FALTA DE ADEPTOS ‘SECA’ ENTUSIASMO 
E RECEITAS DA BILHETEIRA 

O pavilhão que o Grupo Desportivo 
de Sesimbra utiliza é um dos melhores 
do país e, no período antes da pandemia, 
estava repleto de adeptos fervorosos, os 
quais transformaram o recinto, em tem-
pos idos, num verdadeiro calvário para os 
adversários.

“Costumava-se dizer que as equipas 
adversárias ainda estavam em Santana, a 
descer para Sesimbra, e já estavam a per-
der por 1-0”, diz a brincar o treinador da 
equipa maioritariamente suportada pelos 
pescadores locais.

A falta de adeptos não se traduz, no 
entanto, apenas na ausência de apoio en-
tusiástico nos jogos. Marco Costa diz que 
a ausência das receitas de bilheteira é 
importante e sentida no clube. “Veja-se o 
caso do possível jogo com o Benfica. Com 
a possibilidade de haver público teríamos 
o pavilhão, que é grande e com excelentes 
condições, cheio. Sem ninguém nas banca-
das não se faz dinheiro algum e o hóquei, 
como é fácil de perceber, não é uma moda-
lidade barata”, refere o treinador, lembran-
do que há dois anos, quando da receção ao 
Sporting, que se havia sagrado campeão 
europeu, foi possível encher as bancadas e, 
em consequência, a gaveta do tesoureiro.

Marco Costa, que também treina a 
equipa de sub-19 da vila piscatória, acre-
dita que em breve seja possível a retoma a 
outros níveis competitivos. Lembra que as 
suas equipas, ao contrário do que sucede 
com muitas outras que atuam nas I e II Di-
visões nacionais, não tem atletas estran-
geiros, questionando mesmo a utilidade 
de alguns deles quando comparados com 
jogadores nacionais. “Portugal é campeão 
do mundo, mas muitas equipas têm joga-
dores estrangeiros porque estes acabam 
por ser mais baratos que os portugueses. 
A exceção a essa qualidade inferior de al-
guns atletas estrangeiros parecem ser os 
que representam as equipas profissionais: 
Benfica, Porto, Sporting, Óquei de Barce-
los e Oliveirense”, afirma. 

Vencedores  
da Taça CERS
Na sala de troféus do Sesimbra é a 
Taça CERS, conquistada na épo-
ca de 1980/81, que assume maior 
destaque. A equipa da casa, que 
entre outros contava com Fernando 
António, Carlos Garrancho (desapa-
recido há dois anos) e Carlos Cunha, 
venceu a prova derrotando na final 
os holandeses De Lichtstad (vitó-
rias por 4-1 em Portugal e 2-0 na 
Holanda). Antes haviam ficado pelo 
caminho os franceses do Gujan, os 
espanhóis do Nóia e os italianos do 
Lodi. Da mesma equipa, liderada por 
Ernesto Meireles (falecido em 2017), 
faziam também parte José Adrião, 
José Pedro, Carlos Pereira, Guedes 
e Silveira.

“continuar a merecer a atenção, a soli-
dariedade e o carinho do nosso público”. 
Além disso, sublinha em declarações ao 
nosso jornal, “procuramos ir ao encontro 
das inquietações das pessoas” e “as nos-
sas peças colocam sempre o espetador no 
centro da atividade”. 

O grupo de Almada organiza, há 37 
anos, o seu festival internacional de tea-
tro, sempre a ‘rebentar pelas costuras’, 
em termos de público.  Rodrigo Francis-
co diz-se satisfeto por estar por detrás do 
“principal festival de teatro do país, e um 
dos mais importantes da Europa”. Na sua 
ótica, a chave para este reconhecimento 
está na “continuidade, que infelizmente é 
rara em Portugal”.   

Pela CTA passaram centenas de ato-
res, que, entretanto, atingiram o estrelato, 
noutros palcos e na televisão, como Dalila 
Carmo, São José Correia, Soraia Chaves, 
Pedro Lima, João Ricardo, Luís Vicente, 
Diogo Dória, Marques D´’ Arede, Paulo 
Matos, Canto e Castro, entre outros. Uma 
dessas estrelas, Marques D’ Arede, rosto 
conhecido das telenovelas, diz que foi “es-
pantoso e importante” ter trabalhado com 
Joaquim Benite. Além de enaltecer a co-
ragem de Benite em conseguir implantar 
o grupo “com muito sucesso” em Almada, 
elogia, ainda, “a forte corrente de público 
para o teatro que se criou, e que extravasa 
a cidade, o repertório e programação de 
qualidade e um festival de teatro espanto-
so, no ano passado, em plena pandemia”. 

Atores enaltem 
Joaquim Benite
Fernando Louro e a mulher Maria 
Henriqueta, passaram pelos pal-
cos do grupo entre 1975 e 1985. “A 
minha vida alterou-se profundamen-
te porque eu fazia teatro no grupo 
cénico dos Empregados de Escritó-
rio de Lisboa. O Joaquim Benite era 
crítico de teatro no Diário de Lisboa 
e quando viu a peça onde eu entrava 
convidou-me logo para o grupo, 
o que foi um grande orgulho”. Já a 
esposa, relembra Benite como um 
homem “muito exigente, inteligente 
e culto”.

Referência no 
mundo dos palcos
A CTA é herdeira do Grupo de Teatro 
de Campolide, fundado por Joaquim 
Benite, em 24 de abril de 1971. “A 
Vida do Grande D. Quixote de La 
Mancha e do Gordo Sancho Pança”, 
no ano seguinte, valeu-lhe o prémio 
da crítica para o teatro amador. O 
grupo tornou-se profissional em 
1977 depois de se instalar no Teatro 
da Trindade. Passado um ano, mu-
dou-se definitivamente para Almada, 
passando a designar-se de Compa-
nhia de Teatro de Almada. Depois de 
alguns anos de trabalho na Acade-
mia Almadense, a CTA passou para 
um moderno teatro construído de 
raiz, com o apoio da autarquia. 
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PREVISTA PRODUÇÃO DE 2 MIL LATAS POR DIA DE PRODUTO PIONEIRO NO PAÍS

Sesimbra pode voltar  
a ter micro conserveira
Depois do peixe-espada preto, o caldemontes 
em azeite será a nova conserva comercializada 
a partir de Sesimbra. O produto surge no 
mercado ainda este ano.comercializada 
a partir de Sesimbra. O produto surge no 
mercado ainda este ano.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

A INDÚSTRIA CONSERVEIRA pode es-
tar de regresso a Sesimbra. A iniciativa é 
do empresário que, há dez anos, fez um 
contrato com um armador local, dando 
origem à produção de conservas de pei-
xe espada-espada preto. Agora, para além 
de estar previsto, para este ano, o lança-
mento de um novo enlatado com pesca-
do do mar local, admite-se que, volvidos 
mais de 20 anos, possa ser criada uma mi-
croempresa capaz de lançar no mercado 
dois milhares de latas diariamente.

José Nero, o empresário cujo avô e 
pai tiveram fábricas na região a partir de 
1912 (em 1996 fechou no Montijo a últi-
ma unidade que a família ali construíra, 
já depois de ter encerrado as unidades de 
produção em Sesimbra e de se ter estabe-
lecido em Matosinhos), disse ao Semmais 
que “existe a possibilidade de, a curto ou 
médio prazo, se criar uma microempresa 
em Sesimbra”. Essa unidade, referiu, de-
verá servir para enlatar um produto total-
mente pioneiro no país e, por ventura, no 
mundo.

“Estamos a fazer testes e, em princípio, 
vamos fazer conservas de caldemontes”, 
disse. O caldemontes, ou o Cão do Mon-

te, como é conhecido em Sesimbra, é uma 
espécie da família do tubarão, muito pa-
recido com o cação, que desde há décadas 
é consumido no concelho, onde muitas 
famílias ainda o secam pendurando-o nos 
estendais da roupa.

“Antigamente o caldemontes era seco 
em quase todas as casas de Sesimbra. Era 
um alimento acessível a todos e muito 
consumido pelos mais pobres. Hoje ain-
da há quem o seque e prepare, mas dizem 
que chega a ser mais caro do que o baca-
lhau”, afirmou o empresário, garantindo 
que existe em quantidade suficientes para 
poder ser comercializado em conserva de 
azeite.

“É viável e corresponde aos objetivos 
traçados de procurar sempre novas so-
luções na área das conservas”, explicou 
José Nero, que realça o facto de, a exem-
plo do que acontece há cerca de dez anos 
com o armador de Sesimbra Custódio Lo-
pes para o fornecimento de peixe-espada 
preto, também já possuir agora um acor-
do para o fornecimento do pescado que 
vai ser a base do novo enlatado.

QUALIDADE DO PESCADO PODE SER 
ESTIMULADA PELA CERTIFICAÇÃO

O surgimento de uma nova conserva 
(a empresa de José Nero possui atual-
mente mais de 60 referências distribuídas 
por sete marcas que são, na sua maioria, 
enlatadas em Olhão) é também, um even-
tual primeiro passo para se criar uma me-
dida inédita em Portugal: a certificação 
de pescado oriundo de um determinado 
local.

“Entendo que Portugal, há semelhan-
ça do que acontece em Huelva, Espanha, 
com a captura da cavala, deve criar locais 
de captura com origem certificada. Se-
simbra, que tem excelente peixe, de que 
é exemplo o peixe-espada preto e que, 
como esperamos, se venha a verificar 
com o caldemontes, devia ser uma dessas 

regiões. Era um sinal de qualidade”, afir-
mou José Nero.

O empresário, embora sem qualquer 
comprometimento, disse ainda que o re-
gresso da indústria conserveira à cidade 
de Setúbal, também poderá ser viável em-
bora não esteja prevista. “A acontecer se-
ria sempre nos moldes que temos estuda-
dos para Sesimbra, com a criação de uma 
micro fábrica”, avançou. Além disso, essa 
possibilidade depende sempre de contra-
tos com armadores locais e, sobretudo, 
terá sempre de ser uma consequência de 
uma eventual falha, que não deseja, da 
empresa algarvia que agora faz as diver-
sas conservas.

José Nero garante, no entanto, que não 
descura nunca a possibilidade de valorizar 
o pescado e outros produtos da região de 
Setúbal e dá como exemplos as conservas 
existentes no mercado de atum com ale-
crim da Serra da Arrábida, assim como as 
de salmão com tomilho e segurelha, igual-
mente recolhida na mesma serra. 

Autarquia saúda  
e apoia
A câmara de Sesimbra já manifestou 
o apoio ao regresso da indústria 
conserveira à vila que chegou a 
ter em atividade 14 fábricas. “Se se 
concretizar a instalação do projeto, 
a ideia é saudada e o município irá 
dinamizar e disponibilizar os apoios 
que puder”, disse Francisco Jesus ao 
Semmais. O autarca afirmou ainda 
que Sesimbra possui o porto do país 
com maior volume piscatório, salien-
tando também a qualidade do peixe 
ali capturado e comercializado. “O 
valor do pescado de Sesimbra é, de 
resto, valorizado pela câmara, que 
continua a promover as conservas 
feitas com o pescado do nosso mar, 
mesmo não existindo já nenhuma 
fábrica no concelho”, adiantou.

Aicep Global Parques 
reforça mobilidade 
elétrica no distrito 
Os parques ZILS Global Parques, em Sines, 
e o BlueBiz Global Parques, em Setúbal, vão 
ter postos de carregamento. Em apenas 15 
minutos pode ser carregada a bateria de dois 
carros em simultâneo.
TEXTO: IRINA VERDE IMAGEM: DR 

COM UMA DAS BATERIAS mais rápidas e 
potentes, a Aicep Global Parques em par-
ceria com a Helexia vai instalar carrega-
dores para veículos elétricos ou híbridos 
em Sines e Setúbal. O utilizador deve ter 
acesso à rede nacional da MOBI.E, uma 
vez que os futuros postos estão disponí-
veis para quem quiser usar e não exclusi-
vamente para os clientes dos parques.

Ao Semmais, Silvino Malho Rodri-
gues, vice-presidente da comissão execu-
tiva da Aicep Global Parques explica que 
a empresa “sempre se preocupou com as 
questões energéticas”, pelo que ao lon-
go dos anos tem vindo a aplicar medidas 
mais eficientes e sustentáveis, como a 
implementação de iluminação LED, bate-
rias de condensadores, revestimento dos 

parques com painéis fotovoltaicos e mais 
recentemente, em parceria com a ENA - 
Agência de Energia e Ambiente da Arrá-
bida, decidiram adotar veículos elétricos. 
“Devemos estar todos envolvidos na po-
lítica nacional para a transição energética 
e descarbonização. Neste sentido, vamos 
implementando medidas que promovem 
esta incidência energética nos nossos 
parques industriais”, disse. 

Os dois postos de carregamento serão 
de alta potência, uma vez que com toma-
das de 50 kW em DC e tomadas de 43 kW 
em AC, permitem carregar em simultâneo 
dois veículos elétricos ou híbridos por 
apenas 15 minutos. 

Associado à rede da MOBI.E., os utili-
zadores com cartão poderão usufruir do 
serviço sem que tenham qualquer ligação 
com os parques, uma vez que segundo, 
Silvino Malho Rodrigues, trata-se de um 
projeto integrador, que não será dirigido 
apenas aos clientes, mas “a quem visite os 
parques e quiser carregar a viatura sem 
qualquer constrangimento”.

A operação resulta de um contrato com 
a multinacional de energia Helexia, que 
investiu cerca de 100 mil euros em toda a 
infraestrutura necessária. Durante este mês 
serão colocados os postos de carga rápida 
em cada um dos parques, sendo que em Si-
nes o carregador terá energia fotovoltaica. 
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Pescadores de cerco no limite financeiro
Possibilidade de poderem capturar algumas espécies mais caras do que a sardinha, a cavala ou o 
carapau, não resolve as carências de uma atividade que, muitas vezes, não dá para as despesas.
TEXTO: JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM: DR

OS PESCADORES DE CERCO em Portu-
gal estão este ano autorizados a fazer 20 
viagens em que podem capturar, em cada 
uma delas, até 20% do peso de outras 
espécies que são o seu alvo definido. A 
medida, já publicada numa portaria pelo 
Ministério da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas é bem aceite 
pelos associados da Sesibal, a cooperati-
va de pescadores de Sesimbra e Setúbal, 
mas que, ainda assim, a consideram in-
suficiente para suprir os muitos prejuízos 
financeiros que dizem estar a acumular 
por não terem condições idênticas, por 
exemplo, às que são dadas aos do arrasto.

O presidente da Sesibal, Ricardo San-
tos, disse ao Semmais que a medida agora 
anunciada “vai permitir aos pescadores 
trazerem para terra alguns exemplares da 
classe marçal, como os besugos e sargos, 
em conjunto com os peixes das espécies 
alvo, da classe plágico e que são, entre 
outros, a sardinha, o carapau ou a cava-
la”. “Na prática têm a possibilidade de 
ganhar mais algum dinheiro”, sintetizou.

Esta é também a leitura feita pelo ad-
ministrador da Docapesca de Setúbal, 
Sérgio Faias, que lembrou ao Semmais 
que este tipo de benesse “é dado todos 

os anos”, com a finalidade de possibilitar 
mais rendimentos aos homens do mar.

“Mesmo com esta sopa que o Estado 
está a dar”, a situação económica entre 
os mais de 300 homens que fazem o cer-
co em Setúbal e Sesimbra, “não vai ficar 
muito melhor”, afirma Ricardo Santos. “A 
medida que vem aligeirar um pouco as 
dificuldades, mas não soluciona os pro-
blemas financeiros no setor, até porque 
os pescadores continuam a ser multados 
quando trazem exemplares das espécies 
marçal em vez de capturarem apenas da 
espécie plágico. As multas, aplicadas a ar-
madores e mestres, podem ir dos 600 aos 
1200 euros”, explicou.

SESIBAL AFIRMA QUE ATUALMENTE 
PROFISSIONAIS ESTÃO “A SORO”

O presidente da Sesibal diz que os 
pescadores que representa estão “a soro” 
e muitos “no limite das capacidades”. A 
situação financeira débil é consequência, 
diz, dos baixos rendimentos obtidos na 
venda do pescado permitido e pode po-
tenciar, a curto prazo, o desaparecimento 
de muitos postos de trabalho.

“O ideal seria que fossem dadas aos 
pescadores do cerco as mesmas regalias 

atribuídas aos do arrasto, que podem 
trazer para terra e vender na lota todas 
as espécies capturadas, apesar desta ser 
uma arte muito mais prejudicial para a 
preservação das espécies”, afirma. 

Atualmente, os pescadores de cerco 
ganham 20 cêntimos por quilo de cavala e 
cerca do dobro pelo quilo de carapau ven-
dido em lota. A faina da sardinha, essa só 
terá início em maio. “Para se ter uma ideia 

do que estes valores representam, bas-
ta dizer que cada ida ao mar custa, entre 
combustível, gelo, redes, etc, cerca de 500 
euros. Muitas vezes o que se pesca mal dá 
para as despesas, pelo que a ajuda de se 
poderem capturar e comercializar corvi-
nas ou besugos, que podem render cinco 
ou seis euros por quilo, é bem-vinda e de-
monstrativa das exigências impostas aos 
pescadores de cada arte”, conclui. 
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RAUL TAVARES

DIRETOR             

Não dar 
espaço ao 
populismo 
nem à 
indecência 
O FENÓMENO DO CHEGA e de André Ventura é 
coisa passageira ou um rastilho para, pela 
primeira vez no nosso país, insanar o nosso 
sistema político e institucional? Não sei 
responder a esta incógnita de peito aberto e as 
opiniões que vão surgindo dividem-se. 
Sou tentado a olhar para este ‘caso’ como um 
epifenómeno atendendo às boas lições que os 
portugueses têm dado sempre que chamados a 
exercer a sua função capital de escolher o(s) 
melhore(s) em cada circunstância e momento 
político.
Mas a verdade é que nos confrontamos, sem 
nenhuma dúvida, com um projeto populista 
perigoso, que a democracia permite e 
aconchega, e sobre o qual é imperioso 
acautelar toda a vigilância, porque não vale 
tudo e porque sabemos como começam e 
acabam estas incursões oportunistas do voto 
de protesto. 
Por isso mesmo, a democracia, a nossa, que 
tanto demorou a conquistar e a consolidar, não 
pode deixar abrir brechas ao monstro da 
intolerância, da indecência e do populismo 
subversivo, que deve ser combatido fora da 
lama, com ideias, com projetos e com políticas 
que retirem espaço ao agigantar de Venturas e 
afins, peões de uma máquina forjada neste 
mundo adoentado, onde tudo vale para deitar 
abaixo as suas fundações.
Tomando por certo algum sossego sobre o 
futuro inquilino de Belém, é imperioso retirar 
gás a um balão que enche a cada dia que passa, 
cavalgando sobre tudo e sobre todos, numa 
torpe política que ofende os preceitos sagrados 
da vida em sociedade e a paz que faz de 
Portugal um país – ainda que com defeitos e 
muito por fazer – tolerante que olha todos os 
seus, sobretudo os mais desfavorecidos e 
marginalizados. 
Com a pandemia a retirar fôlego ao voto, sem 
uma campanha devidamente esclarecida e com 
a esquerda e a direita democrática muito 
dividida, paira no ar algo que não cheira bem. 
Sobretudo porque o voto de protesto é sempre 
mais presente e, nos sulcos do Chega, há 
muitos portugueses decentes atrás da onda. 
Daí esta eleição não ser um ato menor. Votar 
em massa na democracia é crucial.  

Nem para estagiária  
os queria

UM CAFÉ E DOIS DEDOS  
DE CONVERSA
PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

OPINIÃO

NO OUTRO DIA coloquei num post no 
meu mural do facebook, fiz um apelo 
para ter um(a) estagiário(a) no curso 
da Ordem dos Advogados de acesso à 
advocacia.

Recebi as naturais candidaturas e 
a todos(as) fui dizendo o que queria 
num estagiário(a), o que também ti-
nha para dar e, entretanto.

Entretanto, lendo as notícias, volto 
a ser confrontado com notícias sobre 
as trapalhadas que a nossa ministra 
da Justiça fez em relação à indicação 
do nosso Procurador Europeu.

Logo ali decidi que se havia al-
guém que não queria, nem para esta-
giária, esse alguém é a Sra.  Ministra 
da Justiça, Francisca Van Dumen, que 
após tantas trapalhadas, lá enviou 
ao representante português junto da 
União Europeia uma correcção aos 
erros que constam do currículo do 
Procurador Europeu José Guerra.

Ora, erros, confusões e pedidos de 
desculpa (que se evitam, não se dão), 
muito menos quando se pedem ape-
nas quando são apanhados, depois de 
desmentirem o erro é precisamente o 
que não quero.

Depois, é tão incompetente e mal-
formada que veio colocar as culpas no 
seu director geral, que num rasgo de 
dignidade se demitiu, mas com o cui-
dado de ainda vir a tempo de desmen-
tir a ministra, logo, para além de in-
competente, trapalhona, pelos vistos 
é mentirosa (acreditando nas palavras 
do seu director-geral).

Assim, ficou automaticamente ex-
cluída da selecção oficial, para pro-
fundo alívio das(os) outras(os) candi-
datas(os), pois não pactuo com gente 
incompetente, trapalhona e sobretudo 
que se sujeite a ser desmentida pelos 

seus subordinados.
Outra pessoa que garantidamen-

te não tinha lugar nessa selecção é o 
nosso PM. Vejamos:

Tem no seu currículo, o histórico 
em Tancos, nos incêndios de Pedro-
gão e outros escândalos que num País 
civilizado já o teriam atirado borda 
fora, decidiu continuar a provar-nos 
que é um mau Primeiro-Ministro e 
que não serve os interesses do País.

Para aprimorar o seu CV em Agos-
to a comunidade médica e científica 
sabia que a segunda vaga apareceria 
após Setembro, com a reabertura das 
aulas, o fim das férias, o lento, mas 
inevitável retomar do frio e o que fez 
o governo? Nada.

Em Novembro/Dezembro, com o 
frio a começar a apertar e com focos 
muito intensos, sobretudo a norte, 
onde o descontrolo apanhou todos de 
surpresa, o que fez o Governo? 

Pouco ou nada, limitando-se a 
cortar as deslocações nos feriados e 
amontoar todos os tugas nos super-
mercados e mercados aos sábados de 
manhã. Ainda fez mais, pois veio afir-
mar que ninguém previa uma segun-
da vaga.

Eu diria, se a segunda vaga apa-
nhou o Sr. PM de surpresa então ou 
ele andou em Marte durante 2020, 
ou é incompetente ou mentiroso (es-
colham uma das três) pois não havia 
português que não soubesse que a se-
gunda vaga era inevitável.

Para o final de Dezembro havia 
dois acontecimentos importantes, que 
preocupou os responsáveis políticos 
no mundo inteiro: O Natal e o Fim do 
Ano. O que fez o PM? Fingiu que deci-
diu, não tendo decidido nada. No fim 
de contas, quem quis passar o natal 

com um regimento dos sapadores de 
bombeiros, conseguiu fazê-lo descan-
sadamente.

O pior é que a factura era inevitá-
vel e estamos a pagá-la agora: quem 
quis ser simpático, não actuando 
preventivamente, agora obriga-nos a 
um evitável confinamento (se tivesse 
sempre tomado as medidas certas).

Desculpem-me mas eu não com-
preendo como é que noutros Países 
não podemos lá entrar sem apresen-
tar um teste negativo ao Covid-19 e 
aqui em Portugal é um regabofe. Entra 
quem quer.

Eu não consigo compreender 
como é que a Dra. Graça Freitas, ao 
fim de um ano de afirmações erradas, 
guiando-nos mal, continua no cargo.

Não consigo conceber, como é que 
uma DGS autorize que um PR vá a 
uma entrevista com outro candidato 
(ainda por cima sem máscara) após 
ter estado em contacto com um asses-
sor que testou positivo e que não seja 
mandado ficar em confinamento.

Não consigo perceber como é que 
um governo que recebe milhares de 
milhões de euros da Europa, na cha-
mada “Bazuca económica” que em 
todos os países está a ser usada para 
ajudar as famílias e os empresários e 
neste País é usada para a TAP e para 
projectos para linhas férreas de utili-
dade duvidosa.

Quero acreditar que este confina-
mento abrande os números de infec-
tados e de mortes e que a vacina vá 
paulatinamente inverter a situação, 
pois não acredito em quem comanda 
a nau deste admirável País.

Mais depressa acredito no(a) elei-
to(a) para meu(minha) estagiário(a) 
do que neste Primeiro-Ministro. 
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OPINIÃO

2021 JÁ CHEGOU. O ano que todos espe-
ramos que seja o do fim da pandemia. A 
Câmara Municipal está ciente que a ur-
gência está em conter a propagação do 
contágio e proteger os mais vulneráveis. 
É por isso que continuamos na linha da 
frente e a contar com todos para reforçar 
as medidas de prevenção. Prosseguimos o 
trabalho em articulação com as autorida-
des de saúde pública, as forças de segu-
rança e as instituições. Apoiámos recen-
temente a instalação do centro de rastreio 
móvel à covid-19 e construímos uma Área 
Dedicada para Doentes Respiratórios que 
abriu portas no passado dia 5 de Janeiro. 

Mesmo com os constrangimentos 
causados pela pandemia, temos em curso 
um vasto programa de investimentos no 
concelho, que está reflectido nas Gran-
des Opções do Plano (GOP) para 2021, no 
valor de 101,5 milhões de euros. No ser-
viço público, destacamos a construção da 

Loja de Cidadão do Concelho do Seixal 
já em curso e do Cemitério Municipal de 
Fernão Ferro em adjudicação. Os centros 
náuticos de Amora e do Seixal e o prolon-
gamento do passeio ribeirinho de Amora 
são projectos com que vamos impulsio-
nar o turismo, o desporto e o lazer.

Na educação, priorizamos a conclusão 
das obras de ampliação da Escola Bási-
ca de Aldeia de Paio Pires, o novo Jardim 
de Infância da Quinta de São Nicolau em 
concurso, e a construção das novas insta-
lações da Universidade Sénior já em obra. 
Na cultura, está em fase final de obra o 
Centro Internacional de Medalha Contem-
porânea, que nos posicionará como centro 
de divulgação da medalhística e abrimos 
concurso para o novo Centro Cultural de 
Amora. No desporto, determinante para a 
qualidade de vida, também em conclusão 
as obras da Piscina Municipal de Paio Pi-
res, do Centro de Treinos do Amora FC  e 

do Complexo Desportivo do Clube Asso-
ciativo de Santa Marta do Pinhal. 

O sector da saúde é crucial, pelo que 
assumimos a construção dos espaços ex-
teriores do novo Centro de Saúde de Cor-
roios e das infra-estruturas exteriores do 
hospital do Seixal, um processo sistemati-
camente adiado pelo Governo. 

O município também está em campo na 
área social, através do apoio à construção 
do Lar de Idosos de Fernão Ferro e o apoio 
à construção de 2 novas creches sociais, em 
Miratejo e Amora. A habitação constitui um 
direito imprescindível. Assim, continuamos 
empenhados no realojamento das famílias 
de Vale de Chícharos, faltando o imprescin-
dível apoio financeiro do Governo. Com o 
Seixal On, estamos a desenvolver um con-
junto de projectos inovadores assentes em 
soluções tecnológicas com vista à susten-
tabilidade. Está ainda em conclusão o Cen-
tro Distribuidor de Água de Fernão Ferro e 

avançaremos com o concurso das 3.ª e 4.ª 
fases das obras de saneamento e infra-es-
truturas na Verdizela. O Seixal + Estacio-
namento representa um investimento de 
1,3 milhões de euros na criação de parques 
de estacionamento gratuitos com 2 mil lu-
gares, nas envolventes das interfaces de 
transportes públicos, com dois parques já 
construídos, e outro em construção, em Sta 
Marta do Pinhal. Prosseguiremos o apoio 
às corporações de bombeiros e vamos ca-
pacitar o Serviço Municipal de Protecção 
Civil com mais meios. Continuamos a in-
tervir em várias áreas, num sinal de resis-
tência e determinação. 

As GOP 2021 são um compromisso do 
serviço público para com o território e 
quem nele vive e trabalha. Consideramos 
que mesmo com um orçamento menor do 
que o de 2020, vamos continuar a fazer do 
concelho do Seixal uma terra onde é bom 
viver. 

DESDE MAIO de 2020 até dezembro fo-
ram publicados inúmeros artigos cientí-
ficos que apresentam os vários erros na 
gestão da pandemia em relação aos Lares 
de Idosos. Atraso dos serviços municipais 
de proteção civil na ativação dos Planos 
de Emergência, atraso na realização de 
testes serológicos e de pesquisa à infe-
ção por SARS-Cov-2 (COVID-19), falta 
de apoio aos trabalhadores sociais, falta 
de recursos financeiros, falta de espaços 
para isolamento de infetados e falta de 
profissionais de saúde.

Em outubro era previsível a segun-
da vaga; tardaram os apoios aos Lares, 
só começaram a chegar em finais de no-
vembro. No mesmo mês, os especialistas 
na reunião com o INFARMED alertaram 
sobre os elevados riscos de contágio nos 
jovens, na família, potenciais cadeias de 
transmissão nos Lares de Idosos.

No princípio de dezembro foram vá-
rios os especialistas que alertaram para 
os riscos do desconfinamento no Natal e 
para a elevada probabilidade dos traba-
lhadores sociais que são simultaneamen-

te cuidadores informais, de disseminarem 
as cadeias de transmissão nos Lares de 
Idosos.

Se as Câmaras Municipais, que são 
responsáveis pelos serviços municipais 
de proteção civil, em vez de “derreterem” 
milhares de euros em iluminação e de-
corações de Natal, tivessem investido na 
desinfeção dos Lares de Idosos, não teria 
havido o elevado número de surtos e óbi-
tos de norte a sul do país.

Em síntese, as decisões políticas sobre 
a gestão da pandemia falharam em toda 

a linha ignorando o conhecimento cientí-
fico.

Quando um Presidente da Repúbli-
ca desvaloriza as orientações científicas 
em relação aos prazos para a realização 
de testes de pesquisa à infeção de SARS-
-Cov-2 (COVID-19) e faz três testes segui-
dos, não só coloca em causa as orienta-
ções da  DGS como “baralha” o povo sobre 
a eficácia dos testes.

Foi assim que se partiu a organização 
do trabalho em espelho dos Lares de Ido-
sos e Hospitais.  

DESDE 2020 que nos permitimos con-
cluir de uma forma simples, que a gover-
nação socialista e seus aliados tem pro-
movido uma verdadeira traição à Pátria 
e combatem aqueles que atempadamen-
te chamam atenção. A política e os atos 
governativos deveriam há muito tempo 
ser entendidos, bem percecionados, pela 
população, e acima de tudo as decisões, 
como uma política de continuidade e de 
verdadeira arte, e não assentar como num 
yô-yô, umas vezes para cima e outras para 
baixo; ao fim de algum tempo o equilíbrio 
é impossível. 

Abril de 2020, afirmamos que estaría-
mos perante um combate de uma guerra; 
muitos desvalorizaram. Afirmamos que 
os países deveriam estar preparados para 
tomar medidas que atenuassem o pânta-
no, num prazo mínimo de dois anos. Pre-
vimos desgraça completa nas instituições 
sociais e associativas, porque na ocasião 
só se falou nas empresas, quase na gene-
ralidade. Tivemos oportunidade de dar o 
nosso contributo individual a uma parte 
coletiva, para resolução de microproble-
mas, no entanto, competiria a outros com 
poderes de decisão assumir uma situação 

de continuidade e não precária, mês a mês. 
Percebemos que a maioria acreditou 

nos disparates do Governo e do Presi-
dente da República que tudo seria tran-
sitório e o milagre de Fátima protegia o 
povo português, ou melhor os cidadãos 
residentes em Portugal. Duvidamos, mais 
uma vez do facilitismo e dos folclores que 
foi ter Liga dos Campeões e Fórmula 1, 
em Portugal. Duvidamos e não quisemos 
acreditar dos espetáculos culturais que o 
Primeiro Ministro e o Presidente da Re-
pública mostraram que era possível fre-
quentar. Depois numa quinzena, podia-se 
degustar uma refeição num restaurante 
com familiares, depois em grupos de 10, 
depois eram cinco e as oscilações foram 
tantas que todos andaram confusos.

Consequência, porque não se sabe em 
87% dos casos, a origem das infeções do 
covid19. As definições de tipologia dos 
Estados (calamidade, emergência) que 
vivemos foram tomadas de forma avulsa 
e sem uma clareza e compreensão cabal 
das pessoas até no simples uso da másca-
ra. É muito comum em alguns momentos 
verificar que os governantes e responsá-
veis usam máscara e logo a seguir estão 

sem ela. Esta política yô-yô, causa perce-
ções erradas na população em geral, nos 
dirigentes associativos, nos gestores, etc.

Depois é fácil como Pilatos dizer que 
a culpa é das pessoas que não compreen-
deram a mensagem do Governo e do Pre-
sidente da República. Ou também, como 
Egas Moniz colocar a corda ao pescoço e 
vir pedir desculpa dos erros.

A alternativa governativa, também não 
está isenta de culpa porque com receio tá-
tico foi-se colocando sempre ao lado do 
Governo sem apontar caminhos diferentes.

Voltamos a começar o jogo do yô-yô, 
com o confinamento quase geral, saiba-
mos aprender e melhor a comunicação 
para melhor perceção dos cidadãos, faça-
mos a gradual desconfinamento sazonal 
e setorial, mas mantenhamos o Estado de 
Emergência até que as medidas comecem 
a surtir efeitos e as vacinas a completar a 
imunidade de grupo.

Aprove-se autorização para a prática 
de atividade física em grupo reduzidos, 
em espaços fechados e abertos em núme-
ro de adequado de participantes.

Autorize-se a realização de reuniões 
em áreas de forma adequada.

Permita-se refeições e clientes em nú-
mero não superior a 50% da capacidade 
do estabelecimento.

Estas propostas, são um conjunto 
de inúmeras medidas que deveriam ser 
transmitidas de forma clara e assumir que 
nada vai ser alterado durante o ano 2021. 
As pessoas têm que compreender que as 
restrições serão duradoiras e que se for 
possível aliviá-las antes será melhor.

Estamos com a política do yô-yô que, 
no passado devolveu todos os rendimen-
tos e reverteu as politicas de crescimento 
então em curso, e faz com que não haja 
capacidade do Estado para apoiar mais a 
economia; no imediato, estando à espera 
da ajuda e do endividamento externo e 
estamos convictamente a atirar Portugal 
para um novo tipo de troika em 2022, altu-
ra que este Governo socialista e toda a es-
querda será corrida mais uma vez do po-
der “austoritário” que nos tem conduzido.

O socialismo sempre reina melhor 
com classes em pobreza do que com clas-
ses mais ricas, por isso, nestas duas déca-
das a política yô-yô tem conduzido Por-
tugal aos índices mais baixos na União 
Europeia. 

A Política Yô-Yô Socialista  
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