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OBRIGADO PELA CONFIANÇA

LOTAS DA REGIÃO 
PESARAM 35%  
DO PESCADO 
NACIONAL
As cinco docas e os dois postos de pesca  
do distrito movimentaram mais de  
48,5 milhões de euros, representando  
35 por cento de todo o pescado nacional.  
A Docapesca nacional continua a reforçar  
os equipamentos.
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Antiga Mundet  
vai albergar hotel  
com 100 quartos
Património foi classificado de 
interesse municipal, dispõe de 
um parque panorâmico, é um dos 
polos do Ecomuseu do Seixal, e vai 
agora albergar um hotel. 
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Vacinação em lares 
do distrito chega  
a seis mil pessoas
A campanha que arrancou no 
dia 15 em Alcochete e Alcácer do 
Sal, já está a chegar aos restantes 
concelhos do distrito. No total 
serão vacinadas 6 mil pessoas.
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Quercus desmente 
estudo sobre 
poluição em Setúbal
Um estudo publicado na revista 
científica “The Lancet Planetary 
Health” afirma que Setúbal é a 
segunda cidade com mais poluição  
de azoto. Quercus diz que não.
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ABERTURA

INCÊNDIO EM PALMELA  
FEZ DOIS FERIDOS
Um incêndio numa habitação em 
Palmela, que acabou por atingir 
também dois compartimentos da 
União de Freguesia do Poceirão 
e Marateca, resultou em dois 
feridos, um em estado grave e 
o outro ligeiro. As vítimas, dois 
idosos na casa dos 80 anos, foram 
transportados para o hospital de S. 
bernardo, em Setúbal. 

COMISSÃO EUROPEIA APROVA 
CARTA ERASMUS DO IPS
O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) viu aprovada, pela Comissão 
Europeia, a sua Carta Erasmus para 
o Ensino Superior, documento 
que acredita a instituição para uma 
participação alargada no programa 
Erasmus+ para o período 2021-
2027 e que obteve a pontuação 
máxima (100/100). Segundo o 
relatório de avaliação, as estratégias 

de internacionalização e de 
modernização institucional do 
IPS revelam-se alinhadas com os 
princípios do programa europeu.

ACT FAZ DÁ NOTA POSITIVA DO 
TELETRABALHO NA COCA-COLA 
EM PALMELA
A Autoridade para as Condições 
do Trabalho fez, esta semana, um 

“balanço positivo” de uma operação 
de fiscalização da obrigatoriedade do 
teletrabalho, realizada na fábrica da 
Coca-Cola, em Azeitão, concelho de 
Palmela. “Fomos verificar as medidas 
– o teletrabalho obrigatório, a 
segurança que os trabalhadores têm 
que ter -, e, de facto, (o resultado) é 
positivo”, disse o subinspetor geral da 
ACT, Nélson Ferreira.

CARRINHA COM VACINAS 
DESPISTA-SE JUNTO A ÁGUAS DE 
MOURA
Uma carrinha que transportava 
vacinas contra a Covid-19 
despistou-se, na quarta-feira, na A2 
- Autoestrada do Sul, junto a Águas 
de Moura, no concelho de Palmela, 
provocando um ferido ligeiro.  
O veículo fazia o transporte de 
“vacinas que vinham de Coimbra 
com destino a Beja”.

Algumas dezenas de manifestantes receberam ontem, quinta-feira, André 
Ventura em Setúbal, onde realizou um comício. Os ânimos exaltaram-se 
quando foram arremessadas alguma pedras sobre o candidato. O corpo de 
intervenção da PSP acabaria por dispersar os manifestantes, num ambiente 
de grande tensão. Um dos manifestantes foi detido pelas forças policiais.

Marcha lenta contra encerramento de aterro no Zambujal

14
Era o número de ambulâncias 
que se encontravam ontem 
ao final da tarde junto à porta 
das urgências do Hospital São 
Bernardo, em Setúbal. Um 
autêntico caos, que mostra 
bem a situação desesperada 
que se vive naquela unidade 
hospitalar.

7DIAS

“
Estão desde 
sempre na 
primeira linha, 
expostos a 
tantos riscos na 
contração da 
Covid-19

VÍTOR PROENÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA  

DE ALCÁCER DO SAL

a pedir vacinação de bombeiros  
e operacionais do município

PATRIMÓNIO DA EMPRESA CORTICEIRA CLASSIFICADO DE INTERESSE MUNICIPAL 

Turismo ‘entra’ nas antigas 
instalações da Mundet
O parque panorâmico concluído no ano passado irá ter a companhia de um hotel  
com 100 quartos. O Ecomuseu já conta com oito polos em diversos locais, destacando-se  
o Moinho de Maré, que já chegou a receber mais de 20 mil visitas num só ano.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O TURISMO é, atualmente, uma das mais 
fortes apostas da câmara do Seixal. O 
investimento do município passa pelo 
aproveitamento do espaço outrora ocu-
pado pela fábrica de cortiça Mundet. Nes-
sa área, para além de continuar a instala-
ção de vários serviços de caráter cultural, 
de lazer e de desporto, está também pro-
jetada, para este ano, a construção de um 
hotel com 100 quartos.

O vereador do pelouro do Património 
Cultural, Manuel Pires, disse ao Semmais 
que ainda este ano terão início, numa 
parte da antiga fábrica da Mundet, que se 
instalou no concelho em 1905 tendo labo-
rado até à década de 1980 e passado para 
a posse da autarquia em 1997, as obras 
para construção de um hotel com uma 
centena de quartos. Trata-se, afirmou, de 
um investimento privado e que irá dotar o 
concelho de uma infraestrutura de grande 
qualidade que será complementar a ou-
tros projetos já concluídos ou previstos 
para o mesmo espaço.

Para já a edilidade aprovou, em reunião 
camarária, a Declaração de Interesse Mu-
nicipal para as instalações da antiga cor-
ticeira, a qual, ao longo de uma extensão 
de 13 hectares, chegou a empregar mais 
de um milhar de pessoas. Esse é um passo 
que os autarcas seixalenses consideram 
fundamental para valorizar um conjunto 
de atividades que ali irão florescer.

“O polo da Mundet é apenas um dos 
oito que constituem o Ecomuseu do Sei-
xal”, adiantou Manuel Pires que, de segui-
da, enumerou o Moinho de Maré (que em 
anos anteriores à pandemia chegou a ter 
mais de 20 mil visitantes), o Núcleo Na-
val, com as embarcações típicas do Tejo, a 
Fábrica da Pólvora, em Vale de Milhaços, 
o Palecete, a, azulejaria e outros vestígios 
arqueológicos da Quinta da Trindade, 
a olaria romana da Quinta do Rouxinol 
(monumento nacional), os jardins, lago 
de maré e Palecete da Quinta da Fidalga, 
onde também funciona a Oficina de Artes 

Manuel Cargaleiro, e a Quinta de São Pe-
dro, rica em esculturas medievais, como 
locais de “elevado interesse turístico e 
forte valor cultural”.

 
MOINHO DO SÉCULO XIV PERTENCEU  
A D. NUNO ÁLVARES PEREIRA

“O município não pode esquecer o 
imenso património cultural que possui e 
deve valorizá-lo, criando condições para 
que o mesmo possa ser conhecido e visi-
tado. Tudo isto corresponde, naturalmen-
te, a um grande investimento por parte da 
câmara. São muitas centenas de milhares 

de euros que têm vindo a ser aplicadas 
nos interesses cultural, turístico e de lazer 
do concelho”, adiantou o vereador.

Manuel Pires salientou ainda a impor-
tância do Moinho de Maré do Seixal, lem-
brando que é entre os dez classificados 
de interesse público no concelho, o único 
que é visitável. “Remonta ao século XIV e 
terá pertencido a D. Nuno Álvares Perei-
ra, que possuía muitos bens nesta área”, 
acrescentou.

Nas antigas instalações da corticeira, 
já existem também, no local há décadas 
destinado à prática desportiva para os 
operários, novos equipamentos, nomea-
damente um pavilhão. Este espaço, refe-
re ainda Manuel Pires, é complementado 
com o parque panorâmico sobre o Tejo e 
vista para Lisboa, que foi inaugurado no 
ano passado. Em simultâneo, nas insta-
lações fabris que servirão de sede para o 
Ecomuseu e onde já se encontra classifi-
cada, por exemplo, a área das antigas cal-
deiras industriais, também funcionam um 
restaurante, um polo do Conservatório 
de Música e o Armazém 56 - Arte Sx, um 
local destinado a associações e a artistas 
individuais ou em representação de orga-
nizações diversas.  

Antiga fábrica corticeira chegou a dar 
emprego a mais de um milhar de pessoas

Foto: Rui Minderico/LUSA
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Crescem os casos, mas CDOS 
opera “sem constrangimentos”
Há mais pedidos para transporte de doentes e mais tempo de espera 
das equipas de socorro nos hospitais, mas, até ao momento, todas as 
solicitações têm sido atendidas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA hospita-
lar prestados pelo Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, 
aumentaram “significativamente” nas úl-
timas semanas em consequência da pan-
demia de Covid-19. A informação foi pres-
tada pelo comandante deste serviço que, 
no entanto, salientou que até ao momento 
não existem constrangimentos graves na 
realização das operações.

Em declarações ao Semmais, o co-
mandante João Pinto confirmou que há, 
atualmente, mais ocorrências de serviço 
hospitalar e, em simultâneo, mais tempo 
despendido pelas equipas das ambulân-
cias junto dos hospitais do distrito. 

“Até agora o dispositivo tem respondi-
do e não se verificaram constrangimentos 
graves. Há sempre alguns contratempos, 
mas nada que se tenha revestido de gra-
vidade e que tenha impedido a realização 
dos serviços”, adiantou o novo responsá-
vel do CDOS, que tomou posso no final de 
dezembro.

HÁ BOMBEIROS INFETADOS,
MAS NÃO FALTAM OPERACIONAIS

O comandante João Pinto salientou 
também que, apesar de já terem apare-
cido diversos casos de bombeiros infeta-

dos com o novo coronavírus, ainda não 
se registou falta de pessoal para traba-
lhar.

Por fim, o mesmo responsável referiu 
que tem estado a funcionar sem obstácu-
los o serviço de transferência de doentes 
entre as unidades hospitalares, seja a nível 
distrital, seja a nível nacional. “A articula-
ção entre as corporações de bombeiros e 

os hospitais tem funcionado e não existem 
problemas graves a referir”, disse João 
Pinto, frisando que, no momento em que 
foi contactado pelo nosso jornal, não ser 
possível avançar com números exatos re-
lativos ao trabalho operacional das equi-
pas de socorro desenvolvido nas últimas 
semanas, sobretudo quando foi assumida 
a chegada da terceira vaga de Covid-19.  

SETE FUNCIONÁRIOS INFETADOS NO ESTABELECIMENTO DOS QUATRO CAMINHOS

Pandemia invade prisão de Setúbal
Não há contágios entre os presos do distrito, 
mas os guardas temem que pandemia 
possa alastrar em Pinheiro da Cruz, que vai 
passar a receber reclusos de outras cadeias 
regressados de saídas precárias. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

SEIS FUNCIONÁRIOS do Estabelecimen-
to Prisional de Setúbal estão isolados nos 
respetivos domicílios depois de lhes te-
rem sido diagnosticadas infeções de Co-
vid-19. A informação foi confirmada ao 
Semmais por uma fonte da Direção Geral 
dos Serviços Prisionais que referiu ainda 
não existir conhecimento de outros ca-
sos nas duas restantes cadeias do distrito, 
Montijo e Pinheiro da Cruz.

A mesma fonte assegurou a notícia 
avançada na quarta-feira por um jornal 
diário nacional, afirmando desconhecer a 
existência de infetados entre a população 
prisional da cadeia de Setúbal.

Apesar da ausência de casos positivos 
entre os reclusos das três prisões, as or-

ganizações sindicais do Corpo da Guarda 
Prisional continuam apreensivas quanto 
a uma eventual propagação da pandemia, 
lembrando, por exemplo, o grande surto 
decretado durante a semana no Estabele-
cimento Prisional da Carregueira, Lisboa, 
o qual obrigou já ao encerramento de to-
dos os reclusos.

GUARDAS DEFENDEM ÁREAS  
DE ISOLAMENTO EM TODAS AS CADEIAS

Os guardas entendem que é necessá-
rio que cada estabelecimento prisional 
possua áreas adequadas para receber os 
reclusos que possam ter de ser isolados e, 
por isso, temem que uma deliberação re-
cente, que determina que os presos que se 

apresentam de saídas precárias, tenham 
de o fazer na cadeia de Pinheiro da Cruz, 
Grândola, independentemente de estarem 
a cumprir pena noutras prisões do Sul do 

país, possa contribuir para a dissemina-
ção da doença.

“Vamos imaginar que existem cinco 
reclusos isolados nesse espaço. Depois 
apresentam-se, vindos de precárias, dez 
outros presos. Estes não podem contactar 
com os cinco que já lá estavam, porque se 
algum estiver contaminado pode infetar 
os restantes. No dia seguinte apresentam-
-se mais meia-dúzia que, por sua vez, não 
podem ficar junto dos cinco iniciais e dos 
dez que se apresentaram depois. Está-se a 
criar um amontoado que, de facto, não ga-
rante a proteção da saúde das pessoas. É 
evidente que cada cadeia deveria ter uma 
área própria para acolher os seus reclusos 
vindos de saídas precárias”, explicou um 
dos guardas contactados pelo Semmais.

Guardas, funcionários administrativos 
e reclusos têm sido testados em diversas 
ocasiões, sendo que quando existem sus-
peitas são imediatamente isolados, seja 
nas residências (no caso dos guardas e 
dos funcionários civis) seja em enferma-
rias próprias, no caso dos presos. Para os 
reclusos existem enfermarias criadas para 
o efeito no Hospital Prisional São João de 
Deus, em Caxias. 

Apesar de se registarem mais ocorrências, as equipas  
têm coneguido eficácia nas respostas

União  
anti Covid  
no porto  
de Sines 
O SINDICATO dos trabalhadores que ope-
ram no Terminal XXI do porto de Sines 
manifestaram esta semana preocupação 
por uma eventual propagação dos casos 
de Covid-19 nos locais de trabalho, pedin-
do que fossem tomadas medidas adicio-
nais de segurança. A administração por-
tuária garante estar em sintonia com os 
trabalhadores e restantes utilizadores da 
estrutura e que tomará todas as medidas 
necessárias.

Em comunicado de imprensa, o Sindi-
cato XXI expressou “preocupação extre-
ma” pelo aumento de casos no concelho 
de Sines e manifestou o receio de que uma 
contaminação massiva possa vir a parali-
sar os serviços.

Em resposta ao sindicato, o presiden-
te da administração do porto de Sines, 
José Luís Cacho, disse ao Semmais que 
“trabalhadores, utentes, operadores e 
administração estão todos alinhados no 
sentido de evitar a propagação do vírus e 
na adoção das melhores medidas preven-
tivas”. “Existe uma colaboração pró-ativa 
e todos estamos satisfeitos com os resul-
tados obtidos até ao momento”, adiantou 
o responsável, salientando ainda que a 
preocupação do sindicato na defesa dos 
trabalhadores é louvável e compreensí-
vel. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

EDITAL Nº5
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

Fernando Manuel Jones dos Santos Sardinha, Vereador da Câmara Municipal de Grândola, no uso 
da competência que lhe foi conferida pelo despacho nº 11/2017, de 23 de outubro, e nos termos do 
disposto no art.º 56, nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que em reunião ordinária, 
pública, realizada no dia 30 de dezembro de 2020 foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa.

Proposta de revogação da deliberação de Câmara de 23/10/2020, na parte que diz respeito à aplicação 
da multa contratual e ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 16/12/2020 - prorrogação 
graciosa do prazo para conclusão da obra e aprovação dos Planos de Trabalhos (com exceção da ru-
brica constante nas linhas 34 e 35 – atrasos na aprovação da cantaria), de Equipamentos e de Mão de 
Obra atualizado - referente à empreitada “Reabilitação do Edifício da Biblioteca Municipal de Grândola”: 
Deliberado por maioria, com dois votos contra por parte dos Senhores Vereadores Maria José Espada e 
Ricardo Campaniço – Partido Socialista, aprovar a revogação da deliberação de Câmara de 23/10/2020, 
na parte que diz respeito à aplicação da multa contratual e ratificação do despacho do Senhor Presidente 
da Câmara exarado em 16/12/2020 - prorrogação graciosa do prazo para conclusão da obra e aprovação 
dos Planos de Trabalhos (com exceção da rubrica constante nas linhas 34 e 35 – atrasos na aprovação 
da cantaria), de Equipamentos e de Mão-de-obra atualizado - referente à empreitada “Reabilitação do 
Edifício da Biblioteca Municipal de Grândola”;

Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21/12/2020, referente à apro-
vação do Plano de Sinalização Temporária – 1.ª Fase relativo à empreitada “Requalificação da Avenida 
Jorge Nunes”: Deliberado por maioria, com duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Maria 
José Espada e Ricardo Campaniço – Partido Socialista, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara exarado em 21/12/2020, referente à aprovação do Plano de Sinalização Temporária – 1.ª Fase 
relativo à empreitada “Requalificação da Avenida Jorge Nunes”;

Proposta de ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21/12/2020, referente à apro-
vação do Plano de Segurança e Saúde relativo à empreitada “Requalificação da Avenida Jorge Nunes”: 
Deliberado por maioria, com duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Maria José Espada e 
Ricardo Campaniço – Partido Socialista, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara exarado 
em 21/12/2020, referente à aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à empreitada “Requalifi-
cação da Avenida Jorge Nunes”;

Proposta de atualização de tarifário dos serviços de Abastecimento, Saneamento e Resíduos - Infra-
troia – Infraestruturas de Troia, E.M. – ano 2021: Deliberado por unanimidade, aprovar a atualização de 
tarifário dos Serviços de Abastecimento, Saneamento e Resíduos - Infratroia – Infraestruturas de Troia, 
E.M. – ano 2021, de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de Declaração da Caducidade da Comunicação Prévia n.º 45/12 e arquivamento Oficioso do 
Processo de Obras n.º 23/12 – Machete & Machete: Deliberado por unanimidade, aprovar a declaração 
da caducidade da comunicação prévia n.º 45/12 e arquivamento oficioso do processo de obras n.º 23/12 
– Machete & Machete, de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de aprovação do pedido de cedência gratuita do direito de superfície constituído a favor 
da Administração Regional de Saúde do Alentejo, L.P. à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 
E.P.E.- Registo Predial de Grândola n.º 875/20060623 da Freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola: 
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência gratuita do direito de superfície constituído a 
favor da Administração Regional de Saúde do Alentejo, L.P. à Unidade Local de Saúde do Litoral Alenteja-

no E.P.E.- Registo Predial de Grândola n.º 875/20060623 da Freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola, 
de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta do novo valor da renda apoiada a pagar por uma inquilina municipal cujo rendimento sofreu 
alterações: Deliberado por unanimidade, aprovar o novo valor da renda apoiada a pagar por uma inquilina 
municipal cujo rendimento sofreu alterações, de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de aprovação do Acordo de Regularização da dívida das rendas de uma inquilina municipal 
residente no Bairro da Esperança: Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Regularização da 
Dívida das Rendas de uma inquilina municipal residente no Bairro da Esperança, de acordo com a pro-
posta dos serviços;

Proposta de alteração da deliberação de Câmara de 10/08/2017 e aprovação do novo Acordo de Regu-
larização da dívida das rendas de uma inquilina municipal residente no Bairro da Esperança: Deliberado 
por unanimidade, aprovar a alteração da deliberação de Câmara de 10/08/2017 e aprovação do novo 
Acordo de Regularização da Dívida das Rendas de uma inquilina municipal residente no Bairro da Espe-
rança, de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de renovação de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, ano letivo 2020/2021: Deliberado 
por unanimidade, aprovar a renovação de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, ano letivo 2020/2021, 
de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de isenção de pagamento das mensalidades, referentes ao mês de dezembro/2020, das Ati-
vidades do Programa de Apoio às Famílias – Jardins de Infância N.º1, N.º2 e Aldeia do Futuro: Deliberado 
por unanimidade, aprovar a isenção de pagamento das mensalidades, referentes ao mês de dezem-
bro/2020, das Atividades do Programa de Apoio às Famílias – Jardins de Infância N.º1, N.º2 e Aldeia do 
Futuro, de acordo com a proposta dos serviços;

Proposta de autorização para recurso à reserva de recrutamento constituída no âmbito do Procedi-
mento Concursal para Recrutamento de um Assistente Técnico, para a Secção de Recursos Humanos, no 
regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, tendo em vista o recruta-
mento de mais um trabalhador para aquela Secção, integrada na Divisão de Recursos Humanos e Admi-
nistração Geral: Deliberado por maioria, com duas abstenções por parte dos Senhores Vereadores Maria 
José Espada e Ricardo Campaniço – Partido Socialista, aprovar a autorização para recurso à reserva de 
recrutamento constituída no âmbito do Procedimento Concursal para Recrutamento de um Assistente 
Técnico, para a Secção de Recursos Humanos, no regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, tendo em vista o recrutamento de mais um trabalhador para aquela Secção, 
integrada na Divisão de Recursos Humanos e Administração Geral, de acordo com a proposta do Senhor 
Vereador do Pelouro de Administração e Gestão de Recursos Humanos.

Paços do Concelho de Grândola, 05 de janeiro de 2021

O Vereador do Pelouro de Recursos Humanos,  
Administração e Finanças,

Fernando Sardinha

Idosos  
da UMNSC 
votaram 
no lar
A UNIÃO MUTUALISTA Nossa Senhora da 
Conceição foi uma das instituições que le-
vou a efeito o voto antecipado, numa ini-
ciativa inédita, com os idosos que quiseram 
exercer o direito de voto sem sair do lar. 

O processo foi acompanhado e su-
pervisionado por técnicos da câmara do 
Montijo, que providenciaram os boletins, 
verificaram a identificação dos utentes 
previamente inscritos e recolheram e se-
laram os envelopes com os votos.

“O já longo percurso da UMNSC foi 
sempre feito apostando na valorização da 
pessoa humana e no respeito pela inte-
gridade de todos. É desta forma que ser-
vimos diariamente cerca de 1000 utentes 
e que, orgulhosamente, contamos com 
cerca de 3600 associados”, afirmou Pedro 
Santos, presidente da UMNSC.

A segurança de todo o processo foi a 
principal preocupação para a instituição, 
tendo a equipa técnica desta valência pre-
parado tudo “para permitir aos utentes 
votar, respeitando-se as regras de segu-
rança”, explicou Patrícia Soares do Con-
selho de Administração da UMNSC. 

Vacinação nos lares e residências 
atinge 6000 utentes e funcionários
Até à próxima sexta-feira serão vacinados nos lares e residências do 
distrito mais de 6000 profissionais e utentes. A campanha arrancou, dia 
15, em Alcácer, e decorre em estabelecimentos livres de surtos Covid.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A PRIMEIRA FASE da campanha de vaci-
nação em lares e residências para idosos 
no distrito, que decorreu em oito estabe-
lecimentos de Alcácer do Sal e Alcochete 
abrangeu 425 pessoas, 240 utentes e 185 
profissionais, apurou o Semmais junto de 
fonte da Segurança Social.

Os restantes concelhos, da península de 
Setúbal e do Litoral Alentejano, arrancaram 
com a mesma operação terça-feira passa-
da, dia 18, fechando a vacinação de mais de 
6.000 pessoas até dia 26 de janeiro, entre 
funcionários, utentes e profissionais da saú-
de que operam naqueles estabelecimentos. 

“Esta operação de intensificação da 
vacinação em lares foi decidida devido à 
agudização da pandemia e ao aumento do 
número de mortos que afeta sobretudo as 
pessoas mais idosas, tendo as respostas 
residenciais pelo seu carácter coletivo um 
maior risco de propagação das infeções”, 
explicou ao Semmais Catarina Marcelino, 
vice-presidente do Instituto da Segurança 
Social, que superentende os centros re-
gionais daquela entidade pública.

DESDE ABRIL DE 2020 JÁ MORRERAM 
DA DOENÇA NA REGIÃO 299 IDOSOS

Segundo apurou o Semmais, desde 
abril do ano passado foram registados 
107 surtos da pandemia, sendo que, até 
ontem, encontravam-se ativos 37 surtos. 
Desde a mesma altura tinham morrido 
da doença 299 utentes, dos quais só nos 
últimos quinze dias há registo de mais de 
trinta vítimas mortais.

Recorde-se que este processo de va-
cinação em respostas residenciais para 
pessoas idosas, inclui também lares resi-
denciais para pessoas com deficiência e 
abrange todos os utentes e profissionais 
da rede solidária, da rede lucrativa (priva-
dos) e equipamentos ilegais ou clandes-
tinos, sendo que estes últimos têm sido 
alvo de auditorias e fiscalizações por par-
te da segurança social. 
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Situação 
epidemiológica  
no distrito 

ANÁLISE: PAULO LOURENÇO

A Incidência Cumulativa (IC) a 14 dias da 
COVID-19 no Distrito de Setúbal, compa-
rativamente a 11 de janeiro apresenta a 18 
de janeiro uma variação positiva da or-
dem dos 81%, encontrando-se a região na 
situação de risco extremamente elevado.

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

Regista-se no concelho de Alcácer 
do Sal a maior IC de casos confirmados 

(2.650) e a menor em Santiago do Cacém 
(274).

Todos os concelhos, apresentam um au-
mento significativo de casos confirmados.

Destaca-se no Litoral Alentejano o 
maior aumento de casos no concelho de 
Alcácer do Sal (173%/ 1.681 casos).

Da análise da tendência da evolução da 
IC no Distrito de Setúbal, entre 28 de ou-
tubro e 12 de janeiro (10 semanas) verifica-
-se uma tendência para o aumento de casos 
confirmados em ambos os territórios. 

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/322_DGS_boletim_20210118.pdf (extraído a 18.01.2021)
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Faróis do distrito iluminam  
atividades portuárias e turismo
Os faroleiros desempenham um vasto leque de tarefas fundamentais 
para a atividade portuária. Hoje os faróis são também polos de interesse 
turístico.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS TRÊS FARÓIS existentes no distrito 
- Sines, Sesimbra e Setúbal - são peças 
fundamentais na navegação ao longo da 
costa, mas, também, na atividade portuá-
ria de dois dos maiores portos comerciais 
do país. Dois são edifícios seculares e 
eram, até ao surgimento da pandemia de 
Covid-19, alvo de muita procura turística.

O mais antigo é o do Cabo Espichel, 
em Sesimbra, tendo sido construído em 
1790. Nessa época foi um dos primeiros a 
ser edificado na zona costeira portuguesa, 
então conhecida como “costas negras”, 
devido à falta de iluminação capaz de au-
xiliar a navegação.

A princípio o farol do Cabo Espichel 
funcionava a azeite e, mais tarde, passou 
a utilizar vapor de petróleo, até que foi 
automatizado em 1989. É hoje, de acordo 
com a Direção Geral de Faróis, um dos 
edifícios mais procurados pelos turistas 
que, antes da pandemia, podiam visitar o 
seu interior, gratuitamente, todas as quar-
tas-feiras.

Investigações citadas pelos responsá-
veis da Marinha, que é quem tutela a Dire-
ção Geral de Faróis, referem também que 
o local do atual farol já teria sido utilizado, 
desde 1430, pela Irmandade de Nossa Se-
nhora do Cabo, que ali acenderia foguei-
ras tentando evitar que os navios colidis-
sem com as escarpas e as rochas.

Igual procura tinha até há pouco tem-
po o farol de Sines. Tem 140 anos de exis-
tência e é uma das principais estruturas 
da cidade. Fundamental para quem nos 
séculos XIX e XX se fazia ao mar ou dele 
tentava regressar, continua ativo e a mos-
trar-se basilar em toda a atividade por-
tuária, sendo uma referência para todas 
as embarcações que se aproximam, mas 
também imprescindível para as mano-
bras ali realizadas, uma vez que compete 
à sua guarnição manter operacionais um 
conjunto de equipamentos sem os quais 
não seria possível zarpar ou acostar em 
segurança.

TECNOLOGIA CENTENÁRIA DESPERTA 
INTERESSE A MILHARES DE PESSOAS

O farol de Sines é um dos dois existen-
tes na costa alentejana (o outro localiza-se 
no Cabo Sardão) e, até ao primeiro trimes-
tre do ano passado, era também um dos lo-
cais mais visitados na cidade. No entanto, 
se a pandemia travou as visitas, o mesmo 
não aconteceu com o normal funciona-
mento da guarnição que, diariamente, é 
responsável pela manutenção de boias, fa-
rolins e balizas. “Há um conjunto diversifi-
cado de tarefas que compete aos faroleiros 
e que é necessário assegurar diariamente”, 
explicou ao Semmais Rui Fernandes, que 
já trabalhou no referido farol.

O faroleiro, que agora desempenha 
funções na Direção Geral de Faróis, expli-
cou ainda que para garantir uma boa ope-
racionalidade das estruturas, é necessário 
que os membros da guarnição possuam 
conhecimentos muito diversos. “Nos cur-
sos ministrados pela Marinha, que duram 
seis meses e se destinam a pessoal inter-
no, os candidatos têm de revelar conheci-
mentos em muitas áreas, nomeadamente 
de ótica, relojoaria, química, conhecimen-
tos náuticos, entre muitas outras”.

É a variedade disciplinar que faz com 
que a atividade dos faróis seja hoje um 
imenso polo de atração e que motivem 
constantes pedidos de visitas. “As visi-
tas aos faróis estavam a ser efetuadas às 
quartas-feiras. Eram gratuitas, excetuan-
do para os grupos que faziam marcações 
com antecedência”, adiantou ainda o 
mesmo faroleiro, revelando que em 2018, 
em todo o país, os faróis receberam mais 
de 100 mil visitantes.

“Em abril de 1880, quando foi inaugu-
rado, o farol de Sines, assim como outros 
que já existiam, era considerado uma es-
trutura tecnológica do mais avançado que 
existia na época”, explica Rui Fernandes, 
lembrando que a ótica que o equipava 
e que a incandescência provocada pelo 
vapor de petróleo produziam um clarão 
avistável a cerca de 26 milhas (o equiva-

lente a quase 42 quilómetros). A eletrifica-
ção do farol de Sines ocorreu em 1948 e a 
prova de que continuou a ser considerado 
imprescindível para a navegação surgiu 
em 1995 quando, por questões de opera-
cionalidade, a torre passou dos 22 para os 
28 metros de altura.

Muito mais recente (1985), é o Farol 
da Azeda, em Setúbal. Este equipamento 
é fundamental para toda a atividade do 
porto local, sendo que a sua guarnição é 
responsável pela manutenção de todo um 
conjunto de sistemas que comandam a 
manobra das embarcações fora e dentro 
do porto.  

O farol de Sines foi considerado dos mais 
avançados tecnologicamente

Estudo diz que Setúbal é a segunda cidade 
mais poluída, Zero discorda
Um estudo internacional diz que Setúbal 
é a segunda cidade portuguesa com pior 
classificação em termos de poluição 
atmosférica.  Associação Zero considera 
o destaque “um pouco exagerado”, 
comparativamente a Lisboa.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

O ESTUDO, realizado por uma equipa in-
ternacional de investigadores e publicado 
na revista científica “The Lancet Planetary 
Health”, fez uma estimativa do número de 
mortes prematuras devido a partículas 
finas e dióxido de azoto em 858 cidades 
europeias de média e grande dimensão, 
incluindo 14 portuguesas. Segundo os 
dados disponibilizados, no nosso país, o 
Porto tem a pior classificação em termos 
de poluição atmosférica, seguindo-se Se-
túbal e Lisboa. 

Questionado pelo Semmais, o presi-
dente da associação ambientalista Zero, 

Francisco Ferreira, discorda com a cate-
gorização do estudo e frisa que não acre-
dita que a cidade sadina esteja pior que 
a capital portuguesa. “As indicações que 
seguimos rigorosamente mostram que os 
níveis de dióxido de azoto são mais ele-
vados em Lisboa, Porto e Braga do que 
em Setúbal”, disse o mesmo responsá-
vel, acusando o estado português de ter 
“uma queixa da Comissão Europeia por 
ultrapassagem dos valores de dióxido de 
azoto”, em relação às estações de mono-
torização de Lisboa, Porto e Braga.

O ambientalista afirma também que, 

tendo em conta as duas estações de mo-
notorização, localizadas no Jardim do 
Quebedo e na Escola dos Arcos e geridas 
pela Comissão de Coordenação de Desen-
volvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, é possível concluir que Setúbal “não 
está assim tão mal como é descrito”. Para 
Francisco Ferreira a capital do distrito 
não tem qualquer tipo de incumprimen-
to quanto às estações de monotorização, 

“coisa que não acontece noutros locais do 
país”. 

Quanto às partículas finas, o também 
professor pondera a avaliação do estudo, 
acreditando que nessa questão “Setúbal 
poderá ter a situação um pouco mais 
agravada”, devido à forte afluência de trá-
fego, excluindo o peso da indústria que 
considera ser “relativamente baixo”.

No estudo, os investigadores assu-
mem a poluição do ar como uma das 
principais causas ambientais de doença e 
morte em todo o mundo, “afetando espe-
cialmente as cidades”. A investigação con-
clui que com níveis inferiores de poluição 
atmosférica aos recomendados pela OMS 
“poderiam evitar-se 51.213 mortes por 
ano devido a exposição a partículas finas 
e 900 mortes por exposição a dióxido de 
azoto”. Interrogado sobre a afirmação, o 
presidente da Zero acredita que será um 
pouco “imprudente colocar Setúbal nesse 
patamar”, tendo em conta que em Portu-
gal “cerca de 5 a 6 mil pessoas morrem 
prematuramente por causa da elevada 
poluição do ar”. 
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RENOVAÇÕES NA ZONA  INDUSTRIAL, PARQUE ESCOLAR E ÁREA COSTEIRA 

Sines investe mais de sete 
milhões de euros em obras
Os trabalhos abrangem a ZIL II, uma escola básica e a zona costeira. São 
fundamentais para criar emprego e atrair mais residentes e visitantes.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

ASCENDEM A MAIS de sete milhões de 
euros três das obras mais importan-
tes que se encontram em execução ou 
previstas para o concelho de Sines. São 
trabalhos que incidem sobre a Zona In-
dustrial Ligeira (ZIL) II, mas também no 
parque escolar e no turismo do concelho. 
Um investimento, dizem os responsáveis 
municipais, que serve para criar emprego, 
atrair e fixar população e melhorar as in-
fraestruturas já existentes.

A mais visível das intervenções em 
curso, conforme explicou ao Semmais o 
presidente da autarquia, Nuno Mascare-
nhas, é a que está projetada para a ZIL II. 
Trata-se de um projeto que prevê a requa-
lificação de espaços de modo a que pos-
sam ali vir a instalar-se cerca de 40 novas 
pequenas e médias empresas cujas ativi-
dades estão ligadas ao complexo indus-
trial existente e ao porto de Sines. “É um 
projeto de gestão municipal que já está 
aprovado desde outubro do ano passado 
e que se prevê possa vir a criar cerca de 
400 novos postos de trabalho”, explicou 
o autarca.

“A criação de novos lotes na área de 
expansão corresponde à enorme procura 

por parte de empresas já instaladas e que 
necessitam de se expandir, mas também 
de novas empresas, algumas das quais de 
setores de atividade ainda com pouca ex-
pressão em Sines, mas que veem aqui um 
local estratégico para o desenvolvimento 
dos seus negócios”, adiantou Nuno Mas-
carenhas, sublinhando que com novas 
empresas é expectável a chegada de no-
vos habitantes para o concelho e o conse-
quente aumento da atividade económica.

O autarca de Sines explicou também 

que estão previstos quatro milhões de 
euros para aplicar na requalificação e 
ampliação dos arruamentos 1 e 2 da ZIL, 
criando-se condições para melhor circu-
lação do vasto número de viaturas que ali 
circulam diariamente. “Este é o maior in-
vestimento de requalificação alguma vez 
feito na zona de localização empresarial. A 
qualificação das principais artérias da ZIL 
II permite melhorar a circulação e orde-
nar o estacionamento, sobretudo de veí-
culos pesados. Serão renovadas as redes 

de água e esgotos e enterradas as infraes-
truturas de eletricidade, comunicações e 
proteção contra incêndios”, salientou.

INTERVENÇÕES NO PARQUE ESCOLAR
ENCERRAM NA BÁSICA Nº 2

Outra das obras destacadas pelo res-
ponsável autárquico, e que já se encontra 
em preparação e execução desde maio do 
ano passado, é a da Escola Básica 2, na 
Quinta dos Passarinhos, que sendo a mais 
antiga de todo o município é, também, a 
única que, desde 2009, ainda não sofreu 
os melhoramentos previstos.

Com um custo estimado de cerca de 
400 mil euros, parte dos quais será prove-
niente de fundos comunitários, esta em-
preitada visa remodelar todos os espaços 
letivos e não letivos, havendo a salientar 
a criação de uma biblioteca e de uma sala 
polivalente, para além do arranjo de todo 
o recreio exterior. O projeto prevê que se 
mantenham ativas as nove salas de aulas 
existentes destinadas ao 1º ciclo, assim 
como as três salas do jardim de infância.

A melhoria dos equipamentos turísti-
cos e a preservação ambiental são aspetos 
que também caminham a par na autar-
quia de Sines. Assim, para este ano, prevê-
-se que seja qualificada toda a envolvente 
do restaurante existente na praia do Can-
to Mosqueiro/Costa do Norte (a última 
praia de uma extensão de 65 quilómetros 
de areal iniciado em Troia), criando es-
tacionamento e acessos ao areal, assim 
como um passadiço pedonal e ciclável. 
De acordo com o presidente da câmara, 
estas medidas irão restringir a circulação 
de automóveis na zona e contribuem para 
preservar o ecossistema, uma vez que se-
rão aumentadas as medidas de proteção 
das arribas. O custo destes trabalhos im-
porta em quase 570 mil euros.  

Moita requalifica  
Largo do Descarregador
Serão criadas mais e melhores condições para aceder  
às embarcações. O projeto prevê ainda a construção  
de um parque infantil e a requalificação do estacionamento. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

ESTÃO EM CURSO, em Alhos Vedros, Moi-
ta, as obras de requalificação do Largo do 
Descarregador. São trabalhos que se vão 
prolongar por seis meses e que visam 
criar novas funções de apoio às ativida-
des náuticas e de lazer, para além de pro-
porcionarem ainda condições para que a 
população desfrute da zona ribeirinha.

Contactada pelo Semmais, a câmara 
da Moita disse que os trabalhos têm um 
prazo de execução de 330 dias, dividin-
do-se as mesmas em duas fases. No total 
será alvo de intervenção uma área com 
cerca de 6.000 metros quadrados.

Ainda segundo a informação da autar-
quia, as obras a efetuar incluem o orde-

namento do estacionamento, a criação de 
um acesso de reboques de embarcações 
até ao guincho e a construção de um par-
que infantil e novas zonas verdes.

O custo total do projeto está estimado 
em 403 mil euros, sendo que cerca de 214 
serão provenientes de comparticipação.

A remodelação do Largo do Descar-
regador faz parte do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano do Município 
da Moita (PEDU), o qual inclui ainda di-
versos outros trabalhos a realizar este ano 
no concelho, nomeadamente a primeira 
fase das obras de conservação e restauro 
do Palacete do Conde de Sampayo (em 
abril), em Alhos Vedros, a estruturação do 
corredor urbano da Avenida 1º de Maio, na 
Baixa da Banheira (em fevereiro), a valo-
rização da zona ribeirinha da Moita, cujos 
trabalhos terão lugar em março e, por fim, 
a reconversão viária da EN11, na Baixa da 
Banheira, que será realizada em agosto.  

Figueirinha 
candidata  
à Bandeira 
Azul
A PRAIA DA FIGUEIRINHA, em Setúbal, é 
candidata pelo décimo terceiro ano con-
secutivo a receber a Bandeira Azul, um tí-
tulo que premeia a qualidade ambiental, a 
segurança e o conforto dos utentes.

Na campanha, que em 2021 tem como 
tema “Recuperação de Ecossistemas”, é 
considerado para efeitos de candidatu-
ra um total de 32 critérios, 28 dos quais 
de cumprimento obrigatório, abrangidos 
por quatro grupos distintos, relacionados 
com “Informação e Educação Ambiental”, 
“Qualidade da Água”, “Gestão Ambiental 
e Equipamentos” e “Segurança e Servi-
ços”.

Segundo uma nota da câmara de Se-
túbal, responsável pela candidatura, a 
autarquia “ciente do seu papel impulsio-
nador no desenvolvimento do potencial 
turístico e na promoção da qualidade 
ambiental”, considera “estarem reunidas, 
novamente, as condições mínimas para a 
apresentação da candidatura” da Praia da 
Figueirinha à atribuição do galardão Ban-
deira Azul. 
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Almada implementa projeto de apoio 
domiciliário para doentes mentais
Vão ser realizadas visitas técnicas gratuitas ao domicílio de pessoas com doença mental.  
O objetivo é reforçar o acompanhamento dos doentes com elevado grau de dependência  
ou incapacidade psicossocial.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

CUIDANDO é o nome do projeto que o 
Instituto São João de Deus vai implemen-
tar no concelho de Almada, em parceria 
com a autarquia. Vocacionado para a área 
da saúde mental, pretende intervir no 
domicílio de pessoas maiores de 18 anos 
apoiando-as e, consequentemente, dimi-
nuindo o número diário de internamentos 
ou reinternamentos no hospital, por falta 
de acompanhamento técnico. O progra-
ma, que já existe há mais de 10 anos no 
norte do país, prepara-se para avançar 
em Almada em março.

Ao Semmais, Nuno Lopes, diretor da 
Casa de Saúde do Telhal do Instituto São 
João de Deus, explica que o projeto gra-
tuito vai ser implementado no concelho 
depois de ter sido analisado o plano mu-
nicipal, através do qual se percebeu que 
seria necessário o acompanhamento des-
tes doentes, colmatando assim algumas 
das grandes necessidades em saúde men-
tal sentidas no município. 

O auxílio domiciliário será efetuado 
por uma equipa de técnicos das diversas 
áreas, que irá estipular um número de vi-
sitas em função da gravidade da situação 

e a supervisão essencial, sendo que “estão 
estimadas 33 visitas semanais”, afirma o 
mesmo responsável. 

HOSPITAIS OU CENTROS DE SAÚDE 
PODEM INDICAR DOENTES

Projetado para dois anos, o programa 
pretende que os utentes possam ter um 
acompanhamento mais constante, “não 
invalidando outros apoios e as visitas aos 
centros de saúde”, assume Nuno Lopes.  
O diretor adianta ainda que “qualquer 
entidade ou organização da comunidade, 
como hospitais ou centros de saúde” pode 
referenciar doentes. 

Neste momento, o Instituto São João 
de Deus está a reunir a equipa respon-
sável pelas visitas domiciliárias que, ao 
longo das semanas, irá traçar objetivos 
com metas para que a intervenção seja 
avaliada no momento da alta do acompa-
nhamento. 

Para a implementação do projeto, a 
autarquia aprovou uma minuta de proto-
colo de parceria com esta IPSS, segundo o 
qual vai transferir um apoio de 32 610,03 
euros, verba esta que será disponibilizada 

por tranches até dezembro de 2022.  
O Instituto São João de Deus apresen-

tou o projeto CuiDando em 2019 sob for-
ma de candidatura ao Programa Parcerias 

para o Impacto, no âmbito do POR 2020. 
O objetivo era fazer face à grande necessi-
dade de serviços e cuidados neste âmbito 
no concelho. 

Projeto CuiDando deverá ser implementado no concelho 
de Almada em março

Amora vai 
ter nova 
creche 
UM PROTOCOLO celebrado entre a câ-
mara do Seixal e o Centro de Assistência 
Paroquial da Amora (CAPA) pretende re-
qualificar as instalações do atual Caracol, 
no jardim das Paivas, dando origem a uma 
nova creche para acolher 81 crianças, dos 
4 meses aos 3 anos de idade. Com um in-
vestimento global de 903 632 mil euros, a 
autarquia cedeu ao pedido de apoio por 
parte da IPSS, investindo 361 791 mil eu-
ros, conforme aprovado na última reu-
nião do executivo. 

Em declarações ao Semmais, o vice-
-presidente da CAPA, Manuel Pires diz 
que o novo equipamento vem requalificar 
um espaço que, atualmente, “tem poucas 
condições” para acolher as crianças. “Pre-
tendemos avançar com a obra durante 
o período de férias escolares, de modo a 
não perturbar o funcionamento das duas 
turmas de pré-escolar do Caracol”, afir-
ma, explicando que aguardam decisão da 
segurança social para avançar com o pro-
tocolo para a construção. 

Nas palavras do presidente da câmara 
do Seixal, Joaquim Santos, o novo edifício 
“permitirá melhorar as respostas sociais 
às famílias”. 

Grândola aposta na inclusão 
social através da cultura
O município vai reforçar a oferta de atividades culturais e artísticas, 
tornando-as acessíveis a todos. O projeto, aprovado em dezembro,  
será concretizado até 2023.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

“CULTURA PARA TODOS” é o nome do 
projeto nos domínios da coesão e inclu-
são social que a autarquia está a promo-
ver no sentido de tornar o setor acessível 
a todos, contribuindo assim para a elimi-
nação de discriminações e assimetrias, 
nos planos económico, social, cultural e 
regional. Desenvolvido em colaboração 
com o Núcleo de Grândola da Associação 
Pais-em-Rede, foi aprovado em dezem-
bro do ano passado e a câmara pretende 
que seja concretizado em três anos, até 
2023.

Ao Semmais, a autarquia explica que 
o objetivo é assegurar a oferta cultural e 
artística para toda a população, uma vez 
que se trata de um setor com “múltiplas 
vertentes” e um dos “principais alicerces 
do desenvolvimento concelhio”, cons-
truindo uma sociedade “mais justa e equi-
tativa”.

O projeto vai abranger as infraestru-
turas culturais, onde se pretende dotar os 
principais equipamentos como a Biblio-

teca Municipal, Cineteatro Grandolense, 
Cine Granadeiro e Núcleo Museológico 
de S. Pedro, de serviços e recursos acessí-
veis a todos, como sinalética e piso táctil,  

software para digitalização e reconheci-
mento de texto, leitor de ecrã com sinte-
tizador de voz, guias multimédia e con-
teúdos acessíveis versão áudio e versão 
vídeo, entre outros. 

Nas práticas artísticas, o município vai 
promover atividades que são geralmen-
te destinadas à inclusão de pessoas com 
deficiência ou incapacidade (auditiva e 
visual), alargando-as a toda a população.

As atividades culturais serão a terceira 
área de atuação do projeto, onde se pro-
curará estimular o acesso às ações dina-
mizadas pelos equipamentos municipais, 
através de visitas guiadas às instalações e 
da realização de iniciativas dirigidas aos 
diferentes públicos, incluindo todos num 
só programa.

A candidatura apresentada em maio, 
vai ser cofinanciada a 85% pelo Progra-
ma Operacional Regional do Alentejo do 
FSE (Fundo Social Europeu) e será orçada 
com um investimento global de 240 mil 
euros. 
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COMPANHIA MASCARENHAS-MARTINS HÁ SEIS ANOS NO MONTIJO PELA CULTURA

A subir de patamar  
e à espera de um teatro 
Continuar a trabalhar e sempre a subir o patamar da qualidade  
e pertinência, o grupo montijense acredita no futuro e aguarda  
por um teatro próprio.  
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

O GRUPO DE TEATRO Mascarenhas-Mar-
tins, do Montijo, que está a celebrar seis 
anos de atividade, não deixa de sonhar 
com uma sala própria para poder levar à 
cena as suas produções. “Um teatro, por 
exemplo, dava-nos muito jeito, mas tudo 
a seu tempo”, desabafa em conversa com 
o Semmais Levi Martins, o fundador des-
te projeto cultural que tem mostrado ao 
público os seus trabalhos no cine-teatro 
Joaquim D´Almeida.

Mas nem tudo são más notícias, se-
gundo o também encenador, o município 
aprovou em dezembro do ano passado 
“um contrato de comodato que estabelece 
a cedência de um espaço no bairro do Es-
teval, onde vai ser possível guardar mate-
riais cenográficos, adereços e guarda-rou-
pa que temos vindo a acumular desde o 
início do nosso trajeto”. “Não é ainda o es-
paço que tanto a autarquia como nós de-
sejamos, mas é muito importante”, afirma. 

Devido ao estado de emergência, por 
causa da pandemia, a companhia viu-se 
obrigada a adiar, para março, a estreia de 
“NO”, a nova produção que pretende por 
a refletir os mais jovens. Levi Martins re-
fere que a obra “fala das dificuldades, so-
bretudo nos mais jovens, em tomar deci-
sões de fundo, daquelas que nos definem 
enquanto indivíduos, tanto a nível profis-
sional como pessoal”.

Com muitas ideias em agenda, a com-
panhia lançou, no passado dia 9, o livro 
“Criar e Produzir II”, que surge na sequên-
cia de uma parceria que o grupo iniciou, 
em 2017, com o Centro de Estudos de 
Teatro, no sentido de promover encon-
tros para reflexão das condições em que 
se cria teatro em Portugal. “Do encontro 
presencial que ocorreu em 2020, reuni-
mos neste livro conversas com Guilherme 
Gomes, João de Brito, Jorge Silva Melo, 
Maria de Vasconcelos, Miguel Jesus, Pa-
trícia Paixão e Ricardo Neves-Neves”, ex-
plica o encenador. 

PROJETO A LONGO PRAZO E SEM 
PRESSAS JÁ COM OITO ESPETÁCULOS

Entre produções e coproduções, o 
grupo Mascarenhas-Martins levou a 
palco oito espetáculos, nomeadamente 

“Toda a Gente e Ninguém”; “Goodbye Ma-
ria Albertina”; “Tentativas para Matar o 
Amor”; “Um D. João Português”; “O Medo 
de Existir”; “Até Parece”; “Canja de Gali-
nha (com miúdos)” e “Há dois anos que eu 
não como Pargo”. 

No que concerne a apoios, a compa-
nhia estabeleceu, desde 2017, um protoco-
lo de colaboração com a câmara do Mon-
tijo, e um contrato-programa com a Junta 
de Freguesia da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro, que “nos garantem 
algum apoio financeiro e não financeiro. 
Mas tem sido necessário recorrer tam-
bém aos apoios da DGArtes e da Funda-
ção GDA para desenvolvermos o nosso 
trabalho”. 

No futuro, avisa que não irá dar tré-
guas ao trabalho no palco. Para tal, pro-
mete “continuar a trabalhar, tentando ir 
sempre mais longe no que diz respeito à 
qualidade e pertinência do que fazemos. 
O nosso projeto é a longo prazo, não es-
tamos com pressa pois sabemos que só 
muito mais tarde é que se vai conseguir 
perceber até que ponto é que consegui-
mos cumprir aquilo a que nos propuse-
mos”. 

Mais de 10 mil 
espetadores
Em termos estatísticos, os espetá-
culos e outras iniciativas da Masca-
renhas-Martins já alcançaram as 10 
mil pessoas. “Temos tido um público 
diversificado, porque depende muito 
do espetáculo ou da atividade. É 
claro que nos interessa muito mais a 
qualidade das relações que estabele-
cemos do que os números”, sublinha 
Levi Martins orgulhoso com o êxito 
da companhia. 

Setubalense Clemente  
assina contrato com a País Real 
Clemente está a preparar um novo trabalho, mas desta vez na nova 
editora. Com provas dadas na música ligeira, o artista já atuou nos 
quatro cantos do Mundo e recebeu vários prémios por uma carreira  
que já dura há 50 anos.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

O CANTOR SETUBALENSE Clemente, que 
está a celebrar 50 anos de carreira, aca-
ba de assinar contrato com a editora País 
Real, sedeada em Sarilhos Grandes, Mon-
tijo, depois de já ter defendido as cores da 
Rapsódia, Rossil, Polygram, Vidisco, Dis-
music (Canadá) e Ovação. 

O artista espera ser “muito feliz” nes-
ta nova etapa e considera mesmo que 
assinou contrato com um projeto “muito 
aliciante”.  “A País Real tem concentrado 
numa só empresa a edição fonográfica, 
a promoção, o booking, a marcação de 
espetáculos e a ajuda na administração 
da minha carreira”, disse o cantor ao 
Semmais.

Mal chegou à ‘nova casa’ e já está a 
arrancar com a promoção de um novo 
trabalho discográfico que deverá estar 
disponível nas lojas até princípio de abril. 
“É um trabalho muito interessante e já 
está musicalmente pronto”, atira Clemen-
te. “Neste momento estamos a promover 
o novo trabalho através de um medley 
de algumas das minhas canções mais 
populares”, desvenda Clemente, que irá 
trabalhar com artistas como António Pin-
to Bastos, Rosinha, José Alberto Reis e a 
banda algarvia Íris. 

Paquito Rebelo, dono da País Real e 
ex-elemento do duo Carla & Paquito, tece 
rasgados elogios à nova aposta e faz votos 

para que a parceria seja longa. “Clemente 
é, certamente, dos nomes mais respeita-
dos e aplaudidos do panorama musical 
português. É solicitado constantemen-
te para atuações em território nacional, 
como também junto dos nossos compa-
triotas espalhados pelo Mundo e não só, 
e também para programas de televisão a 
nível nacional como em vários países es-
trangeiros. Na década de 80 foi presença 
obrigatória em programas de grande au-
diência na televisão da América Latina”, 
afirmou.

Clemente já gravou cerca de 1 milhão 
de canções ao longo da sua extensa car-
reira artística e conquistou diversos pré-

mios de interpretação e distinção. Recor-
da que houve anos em que editou dois 
LP´s por ano, tendo o seu primeiro EP sido 
editado em 1973. “Graças à editora Poly-
gram tinha uma atividade muito intensa. 
E também cheguei a fazer tournées nos 
Estados Unidos e no Canadá, nos anos 70 
e 80, devido ao contrato com a maior em-
presa de contratação de artistas de língua 
portuguesa, a Penco Records, que exigia 
que eu levasse um LP ainda não editado 
em Portugal”.

O cantor, que no ano passado foi dis-
tinguido com a medalha de Mérito Cultu-
ral pelo município, também gravou can-
ções para programas de televisão da RTP 
e de outras estações da América Latina, 
que “nunca foram editadas comercial-
mente”.  
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Quebras a pique na restauração,  
hotelaria e comércio de rua
Estudo da CIP reflete e realidade da maioria das pequenas e 
microempresas do distrito de Setúbal. AISET reclama suspensão  
e adiamentos de pagamento da taxa social única.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A GENERALIDADE das empresas portu-
guesas diz que teve, entre janeiro do ano 
passado e o mesmo mês deste ano, cance-
lamentos de encomendas na ordem dos 44 
por cento. A situação no distrito de Setúbal, 
mesmo sem números específicos conheci-
dos, deve rondar os mesmos valores. Para 
a Associação da Indústria da Península de 
Setúbal (AISET) está-se em presença de 
“um grande arrefecimento da economia” 
que só não terá consequências catastrófi-
cas em termos de desemprego caso sejam 
alteradas as atuais medidas de apoio.

“A hotelaria, o turismo e o comércio de 
rua são as atividades mais atingidas. Já as 
grandes empresas, que não foram obriga-
das a encerrar ou suspender a laboração 
nos períodos mais complicados da pan-
demia, não sofreram danos financeiros 

de maior. Algumas mantiveram o volume 
de negócios e outras até o aumentaram”, 
explicou ao Semmais o diretor da AISET, 
Nuno Maia.

Para o mesmo responsável, tal como 
aferiu da leitura de um relatório da Con-
federação Empresarial de Portugal (CIP) 
- a mesma entidade que após um inqué-
rito nacional deu conta dos problemas de 
gestão e empregabilidade nas empresas 
-, são os setores da restauração, da moda 
e do restante comércio de rua que se en-
contram em maior perigo. Na restaura-
ção, recorde-se, o distrito de Setúbal tem 
vindo a sofrer sucessivos encerramentos, 
estimando-se que os funcionários deste 
ramo (muitos deles com vínculos precá-
rios) correspondam a quase metade dos 
novos desempregados na região.

AISET DEFENDE REVISÃO DA POLÍTICA 
DE APOIOS ÀS EMPRESAS 

O inquérito da CIP diz também que 
um terço das empresas nacionais (extra-
polação que pode ser feita para o nosso 
distrito) pondera proceder a despedimen-
tos no primeiro trimestre deste ano. A 
mesma percentagem refere, aliás, que os 
primeiros três meses de 2021 acarretam 
prejuízos significativos nos diversos ra-
mos de atividade.

O responsável da AISET entende que, 
atualmente, “são insuficientes os apoios” 
para as empresas que têm sofrido decrés-
cimos de produção devido à pandemia. 
“São necessárias medidas enérgicas, sob 
pena de, nos próximos meses, termos 
consequências sociais muito graves”, dis-
se ao nosso jornal. 

Nuno Maia entende que a primeira 
medida que o Governo deve tomar para 
travar o desaparecimento de um sem nú-
mero de empresas passa “por suspender 
temporariamente o pagamento da taxa 
social única”. “Não vale de nada estar 
a adiar o pagamento de taxas, se depois 
esse mesmo valor tem de ser pago alguns 
meses mais tarde. Isso não ajuda as em-
presas, mas apenas adia os problemas. Do 
mesmo modo é preciso salientar que as li-
nhas de crédito nunca chegam para suprir 
os prejuízos acumulados”, acrescentou.  

SETOR MOVIMENTOU 48.530 MILHÕES, UM QUARTO DA VERBA REALIZADA NO PAÍS

Distrito colocou no mercado  
35 por cento do pescado nacional
Todas as cinco docas e os dois postos da região possuem certificação veterinária. Este ano  
a Docapesca prevê efetuar melhoramentos em Sines e Sesimbra, para os pescadores do cerco, 
num investimento que ronda os dois milhões. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

AS LOTAS e postos de venda de peixe do 
distrito de Setúbal foram responsáveis, em 
2020, pela transação de 32 mil toneladas 
de pescado, o equivalente a 35 por cento 
da quantidade e 25 por cento do valor do 
total nacional. Ao todo movimentaram-se 
48.530 milhões de euros. Os números são 
esmagadores e demonstram a força do 
setor das pescas nesta zona do país onde, 
por intermédio da ação da Docapesca de 
Setúbal já se conseguiu fazer a certifica-
ção veterinária (higiene e qualidade) das 
cinco docas e dos dois postos existentes.

Em declarações ao Semmais, o admi-
nistrador da Docapesca, Jorge Faias, dis-
se que o melhor ano das pescas foi 2019. 
Comparando 2020 com o ano anterior, re-
feriu que se verificou um aumento do pre-
ço médio na ordem dos 26,3 por cento. A 
quantidade de pescado sofreu uma dimi-
nuição de 25 por cento e o valor do peixe 
capturado baixou 5,1 por cento.

“As cinco lotas (Trafaria, Costa da Ca-
parica, Sesimbra, Setúbal e Sines) e os dois 
postos (Fonte da Telha e Carrasqueira) 
têm vindo a ganhar relevância em termos 
de quantidade e valor do pescado transa-
cionado”, afirmou Sérgio Faias, salientan-
do que nestas localidades assume espe-
cial relevância para os valores nacionais 

obtidos a quantidade de peixe capturado 
através da arte do cerco, com 45 por cento 
do peixe transacionado.

Esta importância, explicou ainda o 
mesmo responsável “reflete-se também 
nos investimentos realizados pela Doca-
pesca”. “Em 2019 a Docapesca concreti-
zou em Sesimbra a criação de uma zona 
estendal de redes, no valor de 112 mil eu-
ros e o telheiro de lavagem de artes de 
pesca, que custou mais 29.520 euros. Foi 

concluída a pintura dos armazéns dos co-
merciantes do porto de pesca de Sines, no 
valor de 32 mil euros, e pintou-se a lota 
de Setúbal, que custou mais 13.600 euros. 
Em 2020 terminou-se a requalificação 
das lotas da Costa da Caparica, que cus-
tou quase 500 mil euros, e da Trafaria, que 
chegou aos 193 mil euros”, adiantou Sér-
gio Faias, evidenciando que para este ano 
o investimento deverá ser superior a 2 
milhões de euros devido à construção de 

dois pavilhões para descarga do pescado 
do cerco em Sesimbra e Sines.

CONTROLO VETERINÁRIO TOTAL 
ATESTA QUALIDADE DO PESCADO 

Atualmente todas as lotas e postos de 
venda do distrito possuem Número de Con-
trolo Veterinário (NCV), situação que de 
acordo com o administrador da Docapesca 
contribui para fortalecer a ideia de que o pes-
cado do distrito é de qualidade e controlado.

“Um dos principais vetores de atuação 
da empresa tem sido a garantia das con-
dições de higiene e segurança alimentar, 
através da requalificação e modernização 
das lotas com vista à sua certificação no 
âmbito referencial ISO 22000 (Sistema de 
Gestão de Segurança Alimentar)”, salien-
tou o mesmo responsável.

“Trata-se de um processo essencial 
para melhorar os procedimentos e garan-
tir aos consumidores a existência de um 
sistema fiável. No contexto do distrito de 
Setúbal, a lota de Sesimbra foi certificada 
em 2018 e Setúbal em 2020. Simultanea-
mente, com a requalificação da lota da 
Trafaria, foi também possível obter o NCV 
da instalação, sendo que o distrito tem 
agora todas as lotas com com certifica-
ção”, concluiu Sérgio Faias. 
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Porto de Sines encerra 2020  
a crescer 13% nos contentores
O decréscimo de 80% relativo às descargas de carvão acabou por 
ser suprido devido ao grande aumento na movimentação de carga 
contentorizada. Administração acredita que em 2021 vai conseguir 
recuperar resultados negativos nos granéis sólidos.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

CONTRARIANDO as projeções mundiais, 
o porto de Sines encerrou o ano de 2020 
com um aumento de um por cento relati-
vamente à totalidade da carga movimen-
tada. Este foi o terceiro melhor resultado 
de sempre, sendo de salientar que ocorreu 
num período de pandemia e também da 
redução da atividade relativa à descar-
ga de produtos sólidos a granel. Ao todo, 
entre granéis sólidos, líquidos e produtos 
contentorizados foram movimentadas 
42,2 milhões de toneladas. 

Para que se obtivessem resultados aci-
ma dos conseguidos um ano antes, muito 
contribuiu o aumento da carga contento-
rizada em 13%. Isso mesmo reconheceu 
em declarações ao Semmais o presidente 
da administração da estrutura portuária, 
José Luís Cacho, que endereçou agradeci-
mentos a todos os trabalhadores do setor. 
“É importante relevar o trabalho efetuado 
por todos os trabalhadores da carga con-

tentorizada, pois foi graças a esse movi-
mento que se obteve um resultado final 
superior ao de 2019. Resultado que foi 
conseguido num ano difícil para todos os 
portos, com a tomada de medida que cria-
ram limitações e alguns constrangimen-
tos, mas que foram ultrapassadas graças 
às respostas positivas de todo o pessoal 

envolvido”, sublinhou.
Importante para a obtenção dos bons 

resultados na carga contentorizada foi, 
também, os mais de 442 mil contento-
res movimentados internamente (hin-
terland). Este número, de acordo com os 
responsáveis portuários, prova a peso as-
sumido pelo porto de Sines relativamente 

à importação e exportação das empresas 
nacionais.

ADMINISTRAÇÃO ESTUDA NOVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Os resultados obtidos no ano findo 
têm ainda outra expressão quanto se 
sabe que a estrutura deixou de receber 
as grandes quantidades de carvão antes 
destinadas à central termoelétrica de São 
Torpes. Esse decréscimo nas descargas 
de carvão (o principal granel sólido mo-
vimentado até à data) atingiu um valor 
negativo de 80 por cento. Nada, no entan-
to, que pareça assustar a administração, 
conforme salientou José Luís Cacho. “No 
futuro imediato vamos tentar suprir as 
quebras do carvão com a movimentação 
de novas cargas, seja nos contentores, 
seja nos granéis. Estamos a estudar novas 
oportunidades de negócio e certamente 
que iremos compensar o abaixamento 
provocado pela redução das descargas de 
carvão”.

Mas, se o carvão motivou um decrésci-
mo, já os granéis líquidos, nomeadamente 
o crude, originaram um volume positivo 
de um por cento. Foram recebidas em 
2020 mais de 8,3 milhões de toneladas de 
crude para abastecimento da refinaria. Ao 
mesmo tempo movimentaram-se 7,3 mi-
lhões de toneladas de refinados (gasolina, 
gasóleo e produtos similares). Por fim, é 
assinalado o facto de o porto de Sines ter 
recebido mais de quatro milhões de to-
neladas de gás natural liquefeito, quantia 
essa que representa cerca de 90 por cento 
das necessidades do país. 
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Procura aumenta  
e preço das casas  
sobe mais de 10% 
O setor imobiliário continua a dar sinais 
de resiliência à crise pandémica, tendo-se 
registado uma subida nos preços das casas 
desde março. No distrito de Setúbal  
o aumento superou os 10 por cento.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

EM DEZEMBRO, o preço de venda de ca-
sas no país ficou 1,8% acima dos valores 
pré-covid de fevereiro, de acordo com os 
dados do Índice de Preços Residenciais 
(IPR) da Confidencial Imobiliário revela-
dos esta semana. A análise diz ainda que, 
em 2020, o valor das habitações aumen-
tou 4,8%, ainda que o ritmo de cresci-
mento tenha abrandado. Só na região de 
Setúbal, a subida chegou a atingir os 10%, 
classificando-se assim como o sétimo 
distrito com maior aumento.

Em conversa com o Semmais, Rui 
Chaves, gerente na Era, disse que, apesar 
dos preços, as pessoas continuam a pro-
curar casa, ainda que tenha havido uma 
diminuição resultante da pandemia. “Se 

antes tínhamos 1000 pessoas para 100 ca-
sas, atualmente temos 300 para o mesmo 
número de habitações”, afirmou o consul-
tor, adiantando que, mesmo assim, a pro-
cura continua superior à oferta. 

Segundo Rui Chaves, o facto de o mer-
cado estar, neste momento, com falta de 
produto origina preços mais caros. Des-
de março, diz o consultor, que a procura 
por moradias, nos concelhos de Palmela 
e Setúbal, subiu substancialmente, algo 
que reconhece como “normal”, uma vez 
que o desejo dos compradores de ter um 
espaço exterior “aumentou com o confi-
namento”. 

Também Rachid Timchara, da Côte 
d’Azur, disse ao nosso jornal que a pro-

cura por tipologias individuais se tornou 
mais frequente após o confinamento do 
ano passado. O sócio gerente da imobiliá-
ria afirma mesmo que “as pessoas come-
çaram a querer deixar os apartamentos 
para ir viver em moradias ou arranjar um 
terreno” para construir a sua habitação. 

SESIMBRA LIDERA A SUBIDA  
DOS PREÇOS NA REGIÃO

De acordo com Rachid Timchara, des-
de o início da crise sanitária que os preços 
das casas no distrito de Setúbal subiram na 
ordem dos 15%, destacando-se Sesimbra 
como o concelho onde o aumento chegou 
a atingir os 30%. “A margem Sul começou 

a ser mais procurada, ainda que tenhamos 
sentido um decréscimo de visitas face às 
medidas de controlo da pandemia”, afir-
mou, adiantando que, perante à situação 
atual, mais pessoas têm tentado comprar 
casa, “retirando as poupanças dos bancos”.

Já Pedro Fernandes, representante da 
Venda Direta, explica ao nosso jornal que 
a sua agência têm sentido um decrésci-
mo na procura, ainda que esta se tenha 
tornado mais específica. “Temos clientes 
que quando cá chegam, sabem o que que-
rem”, disse, atestando que, ao contrário 
dos anteriores consultores imobiliários, a 
procura pela tipologia T2 foi mais eviden-
ciada desde o início da pandemia. 

Segundo os consultores imobiliários, há cada vez mais procura 
por vivendas ou terrenos para construção

Antigo presídio  
da Trafaria alberga 
arte e tecnologia  
de ponta
A iniciativa resulta de uma parceria entre a 
câmara de Almada e a Universidade Nova. E 
vai servir também para reabilitar um dos mais 
icónicos edifícios do concelho.

TEXTO ANABELA VENTURA

O PRIMEIRO Centro de Investigação, Ensi-
no e Criação Artística vai nascer no Forte da 
Trafaria, em Almada, numa parceria entre o 
município e a Universidade Nova de Lisboa.

Considerado pelos responsáveis da 
Universidade como “um dos pilares” da 
sua estratégia até 2030, o projeto con-
cretiza, segundo o reitor João Sá Água, “a 
missão de servir o país e a sociedade a ní-
vel local e global, através do conhecimen-
to e da inovação”.

Segundo o mesmo responsável, será 
um espaço “aberto e inclusivo”, desenvol-
vido com “parcerias nacionais e interna-
cionais, dando especial atenção às várias 
comunidades locais e funcionando como 
ecossistema de qualificação da população 
e do espaço envolvente”.

Já a presidente da câmara almadense, 
Inês de Medeiros, considera que o Insti-

tuto das Artes e Tecnologias (IAT), como 
será designado, para além de permitir 
criar uma oferta de ensino única no país, 
“reforçando Almada como município do 
saber”, vai também reabilitar um dos mais 
icónicos edifícios do concelho “respeitan-
do e promovendo a sua memória e, desta 
forma, dinamizar toda a bela zona da Tra-
faria”.

Em termos objetivos, o antigo presí-
dio vai ser transformado numa platafor-
ma estratégica de formação, investigação, 
inovação e prestação de serviços à comu-
nidade. Será um espaço interdisciplinar 
que, segundo as duas entidades, “olha o 
interface entre a arte e a tecnologia como 
meio privilegiado para intervir criativa-
mente na sociedade, contribuindo com 
inovação de ponta para o seu desenvolvi-
mento sustentável”. 
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

O papel  
dos municípios  
e sobretudo  
de cada um de nós
DURANTE A PRIMEIRA FASE da pandemia as autarquias e 
as comissões de proteção civil em cada um dos nossos con-
celhos tiveram uma relevância superior no combate à disse-
minação das infeções.

Nessa fase, o desconhecimento da doença e a sua cavalgada 
pisavam uma grande incerteza e apanhou todos de surpresa. A 
começar pelo Governo e pelas autoridades de saúde. E, claro, 
os municípios não estavam preparados para lidar com tama-
nha empreitada. Mas safaram-se bem. O trabalho estoico da 
maior parte dos autarcas da região foi exemplar.

Agora, com esta situação de catástrofe, estamos a assistir 
a uma segunda prova de resistência, embora de dificuldade 
acrescida por alguma titubieza das medidas vindas do topo 
do Estado. 

Nesta situação tão devastadora para milhares de famílias 
e para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde, a pro-
ximidade não deixa de ser um fator crucial. E não havendo 
polícias em excesso, antes pelo contrário, as autarquias e as 
forças da proteção civil devem continuar na linha da frente.

Agora que as escolas vão encerrar, seja por pressão polí-
tica, seja por pressão popular, não devemos deixar ‘borrar a 
pintura’ e para que isso suceda é preciso controlo, mão firme 
e muita sensibilização. Porque é da rua que se leva o vírus 
para casa e temos que exterminar essa invasão.

O problema é que as autarquias precisam de meios finan-
ceiros porque, já na primeira fase da tormenta, tiveram que re-
correr aos cofres locais onde não abunda fundos. É preciso que 
a ‘bazuca’ da União Europeia também contemple estas linhas 
da frente que as câmaras devem colocar no terreno.

Mas tal como ocorreu em março, a verdadeira essência do 
combate a esta pandemia depende de cada um de nós, tor-
nados agentes de saúde pública, cumprindo regras e acaute-
lando a saúde de terceiros. E sendo o mais fácil de fazer, sem 
custos de maior, parece ser a barreira mais difícil de transpor.

Não sei se foi o advento da vacina, se os maus exem-
plos, ou simplesmente acharmos que só acontece ao vizinho 
na porta do lado. A verdade é que olhar para a situação dos 
nossos hospitais, com ambulâncias prostradas à espera com 
doentes a precisar de oxigenação e o caos do desespero que 
se verifica nos seus corredores de urgência, devia chegar para 
um assomo geral de consciência na luta contra esta doença 
maldita.

Nas próximas semanas iremos continuar a assistir ao ga-
lopar de números que nos colocam na frente do desastre à 
escala europeia e mundial. Há ainda tempo de recuperar, evi-
tar mortes e suster esta corrida de infeções. É altura de parar, 
ficar em casa, tratar dos apoios, cuidar dos mais desfavoreci-
dos, sobretudo das crianças e jovens que só se alimentam no 
terreno escolar, e empreender, logo de seguida, a recuperação 
de tudo e de todos.

O que se pede é um último esforço, porque os portugue-
ses já provaram a resiliência necessária para dar a volta por 
cima. Cuidemos de nós e de todos os outros.  

OPINIÃO

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

A REALIDADE é o que é. Não 
tem “mas” nem “talvez”, apenas 
o que acontece. Sem mais nem 
menos. Sem otimismos nem 
pessimismos. Afinal, e no fim do 
dia, apenas o realismo pode me-
lhorar a realidade.

A realidade é que no natal 
e no ano novo não estivemos 
à altura da dimensão e do risco 
da pandemia. É fácil (e popular) 
culpar o governo (até porque 
demasiadas vezes se atrapalha a 
si próprio, determina regras que 
ninguém percebe e frequente-
mente adora ser alvo em vez de 
flecha) mas fomos nós e o nosso 
comportamento a criar este mês 
de janeiro do nosso desconten-
tamento. A responsabilidade in-
dividual não é alienável. A estu-
pidez e o bom senso coexistem e 
fazem parte da vida. Ao governo 
pede-se mais. Muito mais. E a 

cada um de nós também. E quan-
do a estupidez leva a melhor so-
bre o bom senso então teremos a 
consequência da verdade.

Venha por isso um tempo de 
responsabilidade. Ou, dito de 
outra forma, um tempo de rea-
lismo.

Oxalá (e este é o primeiro 
oxalá) que tenhamos aprendido 
com a primeira vaga da pande-
mia.

Oxalá que quem mantém o 
país a funcionar seja reconhecido.

Oxalá que as eleições pre-
sidenciais sejam participadas 
(ninguém substitui a nossa opi-
nião).

Oxalá que os “portugueses 
de bem” saibam reconhecer os 
vigaristas de mal.

Oxalá que a “esquerda do PS” 
seja mais relevante que o “PS dos 
interesses”.

Oxalá que a sustentabilidade 
se torne mesmo uma atitude e não 
apenas uma palavra redonda nos 
discursos e nos relatórios.

Oxalá que Shakespeare nos 
continue a “atormentar” com a ve-
lha natureza humana.

Oxalá que não precisemos de 
dizer oxalá.

P.S. Até há pouco tempo o 
fascismo estava restrito à male-
dicência dos cafés e ao saudosis-
mo cavernoso do Dr. Salazar do 
respeitinho e da tortura.

Agora o fascismo tem um 
partido.

Juntou o pior do pior como 
sempre o fascismo fez.

Não parece uma ameaça 
como o fascismo, no princípio, 
nunca parece.

Temos de levar a sério esta 
ameaça.

Pode ser? 

TURISMO SEMMAIS
JORGE HUMBERTO
COLABORADOR Realidades e Oxalás

O trabalho invisível
DE VOLTA AO CONFINAMENTO, 
uma parte do trabalho na cultura 
volta a ficar em suspenso. E vem 
à memória tudo o que aconteceu 
entre Março e Maio de 2020. O 
esforço dos profissionais das ar-
tes para manter o contacto com 
o público através dos meios on-
line parece ter sido reconhecido, 
embora muito do que aconteceu 
tenha sido baseado em soluções 
de desenrasque, de partilha de 
materiais de arquivo, de tentar 
fazer qualquer coisa a partir do 
possível. No que diz respeito ao 
teatro, houve vários exemplos 
de transmissão de espectáculos 
filmados na íntegra, com desta-
que para a Sala Online do Teatro 
Nacional D. Maria II. Ainda que 
muitos tenham tentado passar 
a ideia de que um registo de um 
espectáculo não é o mesmo que 
um espectáculo — recordo-me 
perfeitamente de assistir a uma 
entrevista com o João Lourenço 
sobre a disponibilização de re-
gistos do Teatro Aberto em que o 
assunto era abordado de forma 
clara — parece-me que se foram 
criando alguns equívocos sobre 
as fronteiras entre uma e outra 
coisa. 

Em parte, parece-me que a 
pressão para se fazer transmis-
sões em directo ou em diferido 
de espectáculos ao vivo partia da 
necessidade de manter uma rela-
ção com o público por parte das 
estruturas e espaços. Porém, há 
um lado mais preocupante que 
é quando esta necessidade surge 
de uma pressão para se apresen-
tar qualquer coisa, seja o que for, 
para mostrar trabalho. Como se 
só fosse possível comprovar que 
existiu trabalho artístico quando 
há um produto que o demonstre. 
Há, contudo, uma realidade com 
a qual temos de nos confrontar: 
são vários os projectos que foram 
criados, ensaiados, que estiveram 
praticamente a estrear e que tal-
vez não venham a garantir a exis-
tência de um resultado final. No 
caso da Mascarenhas-Martins 
existem já datas marcadas para 
regressarmos ao Nó, espectácu-
lo que devia ter estreado no dia 
15 de Janeiro no Cinema-Teatro 
Joaquim d’Almeida (a estreia está 
reagendada para 26 de Março no 
mesmo espaço). Mas esse pode 
muito bem não ser o caso de 
muitas outras estruturas em cir-
cunstâncias semelhantes. Abordo 

este assunto porque me parece 
importante que se perceba que 
mesmo que esses espectáculos 
não venham a estrear, o trabalho 
existiu e tem de ser pago, pelo 
que é importante apelar a que to-
das as entidades mantenham os 
seus compromissos mesmo em 
relação a projectos que não che-
garam ao momento de relação 
com o público.

O registo e a transmissão on-
line de espectáculos quase nun-
ca podem ser uma solução para 
este problema. Em muitos casos 
é verdade que pode existir uma 
gravação em plano geral de um 
ou mais ensaios, mas é muito 
importante que não se confun-
da este tipo de registo com o que 
significa filmar um espectáculo 
de forma séria e profissional — 
que seria a única forma de ga-
rantir que nem o público nem 
o trabalho dos artistas saem 
lesados da situação. No caso de 
não existirem estas condições, 
que haja o discernimento de não 
se forçar uma situação que nos 
prejudica a todos. E que se reco-
nheça o trabalho invisível como 
trabalho, mesmo que não haja 
nada para mostrar. 
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OPINIÃO

Lutar contra a pobreza  
em tempo de pandemia

João Ferreira disse,  
dissemos e dizemos

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

POLÍTICA E CULTURA
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP

EM 2020, aconteceu o que alguns previam 
e ninguém acreditava: depois de todos os 
progressos da medicina, um infimamente 
pequeno vírus entrou nas nossas vidas, 
nas nossas sociedades, nas nossas econo-
mias e lançou o caos.  Estamos agora, em 
2021, obrigados a novo confinamento e a 
um continuado distanciamento social. As 
consequências para a economia são de-
vastadoras, por mais que a sociedade e os 
agentes económicos procurem manter a 
normalidade, a desigualdade e a pobreza 
estão em crescendo. 

Em 2018, havia 109 milhões de pes-
soas em risco de pobreza na União Eu-
ropeia, sendo que destas quase 7 milhões 
estavam numa situação de privação ma-
terial severa – são potenciais sem-abrigo. 
Não se sabe ainda qual o real impacto da 
pandemia na economia, mas os indica-
dores económicos existentes fazem pen-
sar que na Europa muitas mais pessoas, 
muitas mais famílias irão ficar em situa-
ção de grande carência. Este não poderá 

ser o “novo normal” e é por isso, que hoje 
mais do que nunca a luta contra a pobreza 
é uma urgência na Europa e em Portugal.

Leio que, em Setúbal, o número de 
pessoas sem-abrigo duplicou e que dis-
pararam os pedidos de ajuda alimentar. 
Na verdade, às populações habitualmente 
mais vulneráveis (imigrantes, mulheres, 
jovens, minorias étnicas) somaram-se os 
trabalhadores independentes e os pre-
cários que, qualificados ou não, de um 
momento para o outro ficaram sem ren-
dimentos.

A grande expectativa relativamente à 
chamada bazuca europeia está na capa-
cidade de estimular a economia através 
de investimento estratégico e, ao mesmo 
tempo, criar emprego de qualidade por-
que o trabalho não deve apenas gerar 
riqueza para a sociedade e mais-valias 
para os investidores, mas também gerar 
qualidade de vida para as pessoas. O Go-
verno não pode deixar de, na hora da atri-
buição dos fundos comunitários, avaliar 

a responsabilidade social das empresas 
concorrentes e ter em conta as respetivas 
práticas de diálogo social e de negociação 
coletiva. Num país onde trabalhar não é 
condição suficiente para sair do limiar da 
pobreza, o aumento do salário mínimo 
para 665 € é de saudar, mas a prolongada 
paralisia da negociação coletiva nos sec-
tores público e privado tem encostado os 
salários médios ao mínimo e conduzido 
ao empobrecimento de muitos trabalha-
dores. Mais, não podemos ignorar que a 
pandemia veio acelerar a tendência de di-
gitalização da economia e o que isso sig-
nifica em termos de emprego.

A pobreza é um ciclo vicioso que tende 
a perpetuar-se por gerações, para quebrar 
esse ciclo o trabalho digno é crucial, mas 
não é o único factor: o acesso à educação, 
à saúde, à habitação funcionam igual-
mente como elevador social.

Nesta luta contra a pobreza, as autar-
quias têm um papel a desempenhar. Al-
gumas câmaras municipais deste distri-

to mantêm incompreensivelmente uma 
mão-cheia de “bairros precários” onde 
as pessoas vivem em condições degra-
dantes (o bairro da Jamaica é, apenas 
o mais conhecido, mas há outros). Não 
basta encher a boca com reivindicações, 
bater no peito pela justiça social e culpar 
o poder central. É preciso agir. Os proble-
mas arrastam-se no tempo, com a solu-
ção sempre à vista, mas sempre adiada. 
Não quero imaginar estar confinada num 
destes bairros. É preciso, à semelhança 
do que aconteceu um pouco por toda a 
AML, encontrar habitações dignas para 
as famílias até aqui condenadas a repetir 
ciclos de pobreza e exclusão social. É pre-
ciso quebrar este ciclo maldito, a habita-
ção é um marco importante nesse ponto 
de viragem. 

Com a pandemia estamos mais sós, 
mais isolados, mais capazes de com-
preender a necessidade de fazer da luta 
contra a pobreza e a exclusão social um 
objetivo da sociedade. 

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

O 25 DE ABRIL instaurou o regime de-
mocrático. Como resultado da luta anti-
-fascista, teve no PCP o seu Partido fun-
dador. Mas é o Partido que defende (VIII 
Congresso) que o golpe militar em si e os 
desenvolvimentos que lhe foram conse-
quentes - nos quais a componente deter-
minante foi a luta e a acção das massas 
ao incorporarem aspectos essenciais do 
Programa do PCP (1965) para a revolução 
democrática e nacional - beneficiaram 
também, no mais ocidental dos países 
continentais da Europa capitalista, “dum 
enquadramento internacional favorável 
que limitou as ingerências e intervenções 
com que o imperialismo afectou e tentou 
liquidar o processo revolucionário portu-
guês”.

 Por isso ganhou e ganha ainda mais 
força - dado o retrocesso a nível mundial, 
com as derrotas do Socialismo - a afirma-
ção de que o povo português tem e deve-
rá ter sempre “o pleno direito de decidir 
do seu próprio destino e de escolher os 

caminhos que entender mais conformes 
com a sua identidade histórica e com os 
seus interesses e aspirações” (Programa 
do PCP). Em todas as situações, a luta é 
o caminho, até porque “em cada país, o 
cumprimento da tarefa nacional do par-
tido operário não só é a sua razão de ser 
como é também a principal contribuição 
que pode dar à luta de libertação dos tra-
balhadores e dos povos de todo o mundo” 
(Álvaro Cunhal, “O Partido com paredes 
de vidro” – 1985).

Pode dizer-se que a região e o distrito 
de Setúbal em nenhum caso foram alheios 
a qualquer das conquistas históricas do 25 
de Abril, na exacta medida do património 
da luta que a concentração industrial e a 
existência do latifúndio proporcionaram 
em larga escala. A defesa dos interesses 
e direitos dos trabalhadores, sustentada 
nas organizações e movimentos de clas-
se, as nacionalizações e a Reforma Agrá-
ria, imprimiram modificações sensíveis 
na consciência de amplas camadas da 

população, ao ponto do seu poder reivin-
dicativo lhes ter proporcionado, da parte 
do Primeiro-Ministro Mário Soares (que 
nesses tempos nunca regateou assumir a 
responsabilidade de bastonadas que so-
bre eles caíram, lembram-se?), a desde-
nhosa etiqueta de “aristocracia operária”.

Eis a razão porque lhes são indisso-
ciáveis tanto o Poder Local democrático 
como a sua articulação com as mais di-
versas formas do movimento associativo, 
consubstanciada no conceito de demo-
cracia participativa que recolhe da insa-
tisfação intrínseca das populações a base 
para o ensaio e a concretização de formas 
as mais avançadas de promoção da quali-
dade de vida (tal como já definia o Progra-
ma Eleitoral do PCP nas eleições de 1925 
– mil novecentos e vinte cinco).

Ainda por isso, no estádio actual da 
resistência à recuperação capitalista, la-
tifundista e imperialista iniciada em 1976 
com o PS, que contempla o combate à 
permanente ofensiva contra a Constitui-

ção da República Portuguesa, o incenti-
vo à luta e o esforço para a melhoria das 
formas de intervenção não terão melhor 
guia para a acção que a asserção segundo 
a qual “a revolução de Abril foi uma revo-
lução inacabada. Apesar das suas aquisi-
ções históricas, muitas das suas princi-
pais conquistas foram destruídas. Outras, 
embora enfraquecidas e ameaçadas, con-
tinuam presentes na vida nacional. Todas 
são referências e valores essenciais no 
presente e no futuro democrático e inde-
pendente de Portugal” (Programa).

Este fim de semana culmina uma cam-
panha eleitoral para a Presidência da Re-
pública perpassada pelo anseio da direita 
da revisão constitucional. João Ferreira 
foi o arauto da defesa da Constituição do 
25 de Abril, um exemplar da mesma não 
lhe saía das mãos. Não tardando o Cen-
tenário do seu Partido, que vamos co-
memorar em ponto alto em todo o país 
a 6 de Março, disse, dissemos e dizemos: 
Amanhã é Abril! Por isso reescrevemos. 
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