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CENTRAL TERMOELÉTRICA DE SINES

Dos bons tempos 
ao fecho de portas 
Os trabalhadores recordam tempos felizes de uma grande 
empresa, que laborou trinta e cinco anos e fornecia 
20% da energia elétrica do país. Agora ficam as “boas 
memórias” algum desamparo laboral e a agonia  
do desmantelamento final.
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PRADARIAS 
MARINHAS  
DO SADO EM RISCO  
DE DESAPARECER 
O alerta é da Ocean Alive, 
que tem cuidado destas 
‘maternidades’ piscícolas. E dá 
o exemplo da última dragagem 
que lançou areias e lamas junto 
à praia da Eurominas.
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CÁRITAS DE SETÚBAL 
SEM MÃOS A MEDIR  
DÁ TETO A  
SEM-ABRIGO 
A população sem-abrigo acolhida 
pela instituição aumentou 150%  
com a chegada da pandemia.  
São 300 refeições diárias.  
Mas há estórias felizes e vidas  
que mudam. 
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TROÇO CORROIOS-
AMORA AVANÇA 
COM 20 ANOS  
DE ESPERA
A empreitada da Regional 10 
vai custar 4,6 milhões de euros 
e permitir o tão ambicionado 
descongestionamento  
de tráfego entre Corroios  
e Amora. 
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ABERTURA

VINHOS DE SETÚBAL PREMIADOS 
PELO CRÉDITO AGRÍCOLA
Dos 183 vinhos à prova por 109 
produtores nacionais das várias 
regiões vitivinícolas, o júri distinguiu 
58 vinhos, entre os quais cinco da 
região da península de Setúbal, 
consagrados com a medalha de 
ouro. Adega de Palmela, Cooperativa 
Agrícola de Pegões e Casa 
Ermelinda Freitas foram as empresas 
galardoadas pela Tambuladeira dos 
Escanções de Portugal.

ALCÁCER CONCLUI OBRA  
NO PARQUE URBANO
A autarquia anunciou estar em fase 
de conclusão os edifícios do novo 
Parque Urbano do concelho, um 
investimento de cerca de três milhões 
de euros. Trata-se de uma das obras 
mais importantes deste mandato.

CÂMARA DE SETÚBAL  
 SUSPENDE COBRANÇA  
DE ESTACIONAMENTO
Estão suspensos desde ontem, 
quinta-feira, o pagamento e a 
fiscalização do estacionamento 

tarifário no concelho, como “medida 
excecional” destinadas a reduzir 
o impacto económico-social 
provocado pela pandemia Covid-19. 
A suspensão vai durar pelo menos 
até 28 de fevereiro.

LUÍS FRANCO AVANÇA  
MESMO PARA ALCOCHETE
O ex-presidente da câmara de 
Alcochete, Luís Franco, da CDU, vai 
mesmo voltar a candidatar-se nas 
próximas autárquicas. A confirmação 
foi feita esta semana pela concelhia 
local do PCP. Recorde-se que o ex-
autarca foi presidente do município 
em 2005, tendo cumprido três 
mandatos seguidos, o que impediu 
a sua recandidatura nas autárquicas 
de 2017.

O Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP) anunciou a 
descoberta de 614 pegadas de dinossauros carnívoros e herbívoros, com 
cerca de 129 milhões de anos, na zona do Cabo Espichel, em Sesimbra. 
Segundo o CPGP, trata-se da descoberta “do maior conjunto de pegadas de 
dinossauros do Cretácico em Portugal”. “Estas pegadas foram deixadas por 
dinossauros carnívoros (terópodes) e herbívoros (saurópodes e ornitópodes), 
de médias a grandes dimensões”, refere a entidade.

Mais de 600 pegadas de dinossauros descobertas no Cabo Espichel

21
É o número de pessoas que 
estão contaminadas com 
Covid-19 no Estabelecimento 
Prisional de Setúbal. Nove 
são reclusos e os restantes 
funcionários.

7DIAS

“
PRR “irá contemplar 
a Península de 
Setúbal” e “os 
autarcas vão ter que 
se mobilizar nas 
questões sociais e de 
competitividade”

ANA ABRUNHOSA
MINISTRA DA COESÃO REGIONAL

a propósito do Plano de Recuperação 
e Resiliência

OCEAN ALIVE DIZ QUE A REDUÇÃO DAS PRADARIAS MARINHAS É DRAMÁTICA

Vida animal em risco  
no estuário do Sado
As ‘maternidades’ de peixes identificadas só já são 16. A poluição e as 
dragagens têm acabado com os mais importantes habitats. O último 
atentado ocorreu na Praia da Eurominas e arrasou uma pradaria.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

AS PRADARIAS MARINHAS do estuário 
do Sado estão a desaparecer e com elas 
está a definhar a biodiversidade da zona. 
O mapeamento que a Ocean Alive, uma 
associação ambientalista que opera na 
região, tem feito, mostra que já só existem 
16 daqueles locais. A recuperação é uma 
tarefa difícil e que só será possível com 
a colaboração de todos os envolvidos na 
vida do rio, nomeadamente indústrias, 
atividades portuárias, pescadores e os 
proprietários de embarcações. A destrui-
ção de mais um desses locais, na chamada 
Praia das Eurominas, é apenas o último 
dos casos de incúria conhecidos.

No início do mês, sem que tivesse sido 
efetuado qualquer estudo de impacto am-
biental, a empresa Teporset (que junta as 
cimenteiras Secil e Cimpor), começou a 
fazer dragagens no rio. O rebentamento 
de uma parede de proteção acabou por 
atirar para o leito do Sado uma grande 
quantidade de areias e lamas, que soterra-
ram uma pradaria marinha com a dimen-
são de meio campo de futebol. Na prática, 
arrasaram uma maternidade de inúmeras 
espécies de peixes e plantas.

“Há cerca de 40 anos o estuário do 
Sado tinha muitas pradarias. Era uma 
zona rica em biodiversidade. Hoje está 
vazio. O estuário está cansado de tanta 
perturbação. Existe muita degradação, 
causada pela poluição química dos ar-
rozais, pelos esgotos, pelas dragagens e 
pelas operações de ancoragem e amarra-

ção desordenadas”, explicou ao Semmais 
a bióloga Raquel Gaspar, fundadora da 
Ocean Alive.

DESTRUIÇÃO DAS PRADARIAS LEVA  
À EXTINÇÃO DE VÁRIAS ESPÉCIES 

Dando um exemplo da destruição do 
fundo marinho, Raquel Gaspar lembrou o 
que se passou há cerca de 30 anos na zona 
do Portinho da Arrábida, onde uma enor-
me “maternidade” de peixes e camarões 
que ali existia acabou por desaparecer 
devido à ausência de controlo piscatório, 
neste caso dos pescadores de ameijoas, 
que com a utilização de ganchorras aca-
baram por arrasar o fundo marítimo.

A consequência mais visível do desa-

parecimento das pradarias marinhas é o 
desaparecimento de algumas espécies. 
Foi o que aconteceu com o búzio de bicos, 
quando se fizeram as dragagens da Set-
nave há umas dezenas de anos e é o que 
poderá acontecer em breve com diversas 
outras espécies, nomeadamente o cavalo-
-marinho, o choco, a raia, as douradas, etc. 

“As pradarias são habitats protegidos 
e prioritários. É para conseguir identificá-
-las, limpá-las das ameaças e recuperá-las 
que a Ocean Alive trabalha. Trabalhamos 
com as entidades responsáveis e presta-
mos toda a informação possível, pois só 
assim será possível travar o processo de 
destruição”, adiantou Raquel Gaspar, sa-
lientando que existem contactos regu-

lares entre a associação e as instituições 
diversas que operam no estuário do Sado, 
mas também com os municípios, Minis-
tério do Ambiente, pescadores e outros 
operadores económicos e empresariais. 

Queixas em curso
A associação ambientalista SOS Sado 
apresentou três denúncias, junto da 
Capitania do Porto de Setúbal, GNR e 
Inspeção Geral do Trabalho, para que 
estas entidades investiguem e, even-
tualmente, procedam judicialmente 
contra a Teporset, a empresa que este 
mês terá sido responsável por um 
derramamento de lamas na zona da 
Mitrena, Praia das Eurominas, provo-
cando dados ambientais “gravíssimos 
e cuja extensão e consequências são, 
para já, impossíveis de calcular”.
Ao Semmais, o porta-voz da asso-
ciação, David Nascimento, disse que 
“ninguém sabe quais as reais con-
sequências deste desastre, porque 
também se desconhecem quais os 
resíduos que cobrem uma vasta 
pradaria”. A 9 de Janeiro, na sequ-
ência de trabalhos de drenagem da 
Teporset, uma parede que sustinha 
diversas toneladas de lamas, terá ruí-
do e inundado uma parte do Sado. O 
alerta do desastre ecológico só viria a 
ser dado a 17. Foi nessa altura, explica 
David Nascimento, que a SOS Sado, 
através de testemunhos de populares 
e de vídeos, tomou conhecimento 
do ocorrido. “A empresa responsável 
emitiu um comunicado, no dia 24, 
reconhecendo a responsabilidade 
do que aconteceu e afirmando que 
vai resolver. Mas isso não chega. 
Até porque só assumiram respon-
sabilidades depois da denuncia”. O 
porta-voz da SOS Sado refere que a 
Administração dos Portos de Setú-
bal e Sesimbra (APSS), entidade que 
deveria controlar o curso das obras, 
também só tomou conhecimento 
da ocorrência depois de contactada 
pela associação ambientalista.
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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, com-
parativamente a 18 de janeiro apresenta 
a 25 de janeiro uma variação positiva 
da ordem dos 28%, encontrando-se a re-
gião na situação de risco extremamente 
elevado (1.328 casos confirmados por 
100.000 habitantes).

Destacam-se os concelhos em situa-
ção de risco extramente elevado, Alcá-
cer do Sal (3.276 casos confirmados por 
100.000 habitantes) e Setúbal (2.227 casos 
confirmados por 100.000 habitantes).

O maior aumento de casos é verifica-
do na região do Litoral Alentejano (33%), 
aumento de 320 casos confirmados por 

100.000 habitantes. Verifica-se na Pe-
nínsula de Setúbal um aumento de casos 
confirmados da ordem dos 26%.

Verifica-se na Península de Setúbal o 
maior aumento no concelho de Setúbal 
(39%) e no Litoral Alentejano, Sines com 
um aumento de 80% de casos confirma-
dos. Alcochete apresenta uma redução de 
11%, mantendo-se na situação de risco ex-
tremamente elevado.

Ao nível do enquadramento dos con-
celhos do Distrito de Setúbal que estão 
inseridos na Área Metropolitana de Lis-
boa (AML), destaca-se o concelho de Se-
túbal com o maior número de casos con-
firmados por 100.000 habitantes (2.227). 

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/329_DGS_boletim_20210125.pdf
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Estórias (mais ou menos) felizes  
debaixo do teto da Cáritas de Setúbal
A história de João, Pedro, Henrique, Luís e António teve um final feliz. Depois de viverem na rua 
durante anos, conseguiram um teto. A população sem-abrigo acolhida pela Cáritas aumentou 
150% com a chegada da pandemia. 
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

DIARIAMENTE, a Cáritas Diocesana de 
Setúbal fornece 300 refeições às pessoas 
em situação de sem-abrigo e, desde mar-
ço de 2020, decidiu oferecer a pernoi-
ta a quem se encontrasse a viver na rua. 
“Muitas estavam abrigadas em armazéns 
devolutos e se acontecesse algo ninguém 
as conseguiria salvar”, partilha com o 
Semmais Clara Vilhena, diretora do Cen-
tro Social São Francisco Xavier e Coorde-
nadora do NPISA- Núcleo de Planeamen-
to e Intervenção Sem-abrigo, adiantando 
que, face ao aumento dos pedidos de aju-
da, a diocese tomou outras medidas. 

No salão da Cúria chegaram a ser abri-
gadas 50 pessoas durante três meses, mas 
com o apoio da instituição conseguiram 
arranjar soluções para as suas vidas, fi-
cando apenas cinco homens sem situação 
resolvida. “Estas cinco pessoas não con-
seguiam que ninguém lhes alugasse um 
quarto”, conta a responsável, lamentando 
as dificuldades no arrendamento de casas 
para esta população, com recusas de enti-

dades e senhorios. A Cáritas decidiu inter-
vir e arrendou um apartamento para vive-
rem em regime de “Casa Compartilhada” e 
“não voltassem para a rua”. 

CINCO HOMENS COM TANTAS 
DIFERENÇAS E UM DESFECHO COMUM 

João, Pedro, Henrique, Luís e Antó-
nio (nomes fictícios) viram assim a vida 
mudar quando surgiu a oportunidade de 
coabitarem numa casa em Setúbal.  Com 
histórias distintas, João estava na rua há 
mais de dois anos e quando começou a 
receber o apoio social, no valor de cerca 
de 400 euros, pediu à Cáritas para inte-
grar o grupo, assumindo comparticipar 
no pagamento da renda. Pedro ocupava 
uma casa sem condições e tinha pro-
blemas de alcoolismo, que começaram 
a melhorar quando integrou o projeto 
“Casa Compartilhada”. Luís deambula-
va por Setúbal e Montijo quando, com 
o medo de ser infetado pelo novo coro-
navírus, decidiu recorrer à Cáritas. Hen-
rique vivia numa tenda fora da região e 
o seu pedido de ajuda chegou pela mão 
da autarquia sadina. Já António, refu-
giado da guerra com cerca de 70 anos, 
foi acolhido durante um ano em Setúbal 

com outros refugiados, no entanto a não 
adaptação à língua inglesa impediu-o de 
arranjar trabalho como os outros colegas 
de casa, ficando impossibilitando de ter 
independência económica. Carpinteiro 
de profissão, apenas fala em árabe, pelo 
que a comunicação com os colegas e a 
diocese é feita a partir do tradutor do te-
lemóvel.

Com a alimentação oferecida pela 
diocese, cada um destes cinco homens 
comparticipa com 200 euros para as 
despesas, podendo usar o restante valor 
dos apoios sociais nas suas necessidades 
pessoais. “É notável a satisfação deles, 
ao terem o compromisso de ao dia 10 
pagarem a sua parte da renda”, diz Clara 
Vilhena, adiantando que já são notáveis 
os resultados positivos da reintegração, 
enquanto alerta para o facto de o Centro 
Social São Francisco Xavier oferecer res-
postas com ateliês de fotografia, música 
ou artes plásticas para quem quer sai da 
rua. 
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São mais de 40 mil as pessoas que 
dependem do Banco Alimentar no distrito 
Desde o início da pandemia, o Banco Alimentar recebeu mais 11 mil pedidos de ajuda no distrito. 
Setúbal, Almada e Seixal são os concelhos onde as fragilidades mais se acentuam. 
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

COM A CRIAÇÃO da Rede de Emergência 
Alimentar, em março de 2020, o Banco 
Alimentar passou a apoiar mais 70 mil 
pessoas a nível nacional, atingindo atual-
mente um universo de cerca de 440 mil. 
Só no distrito de Setúbal, em outubro es-
tavam a ser ajudadas 38.912, mais 11 mil 
que em janeiro do mesmo ano. Atualmen-
te, segundo a instituição, o auxílio chega a 
mais de 40 mil. 

Isabel Jonet, presidente da Federação 
Portuguesa de Bancos Alimentares contra 
a Fome, disse ao Semmais que a criação 
da rede se deu devido ao “grande fluxo de 
pedidos de ajuda recebidos em março”, 
mês em que muitas “pessoas ficaram sem 
trabalho e viram os rendimentos reduzi-
dos”.  

Ao Banco Alimentar, afirmou a mes-
ma responsável, foram muitas as pessoas 

que, nos primeiros meses da pandemia, se 
dirigiram pessoalmente para solicitar aju-
da, “desconhecendo que este não apoia 
diretamente, mas sim através das Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social”.

Destacando a região de Setúbal como 
uma das mais frágeis devido à precarie-
dade laboral de uma grande granja da 
população, Isabel Jonet explicou que a 
plataforma online da rede de emergência 
permitiu dirigir os pedidos para os bancos 
alimentares das áreas de residência. 

MAIORIA DOS PEDIDOS DA REGIÃO 
CHEGAM DE SETÚBAL, ALMADA E SEIXAL 

Setúbal, Almada e Seixal são os conce-
lhos do distrito onde se regista um maior 
número de pedidos. “Chegam até nós de-
sempregados, mas também os que viram o 
seu trabalho ser suspenso durante alguns 
meses”, afirmou a mesma responsável. 

O Banco Alimentar de Setúbal atual-
mente apoia um total de 172 instituições 
da região, que são responsáveis por dis-
tribuir os bens pelas famílias sinalizadas. 

Durante os meses do verão, disse a 

presidente, houve um “alivio” nas solici-
tações, mas, a partir da segunda semana 
de setembro, começaram a aumentar no-
vamente. “A maioria das pessoas perdeu o 
emprego com a pandemia ou foi forçado a 
encerrar durante os confinamentos, algo 
que fez subir drasticamente o número de 
pedidos nas IPSS apoiadas pelo Banco 
Alimentar”. 

A comemorar o 30º aniversário, o 
Banco Alimentar Contra a Fome foi obri-
gado a mudar drasticamente a forma 
como angaria comida. As habituais cam-
panhas presenciais de recolha de alimen-
tos foram abolidas, dando lugar aos vales 
disponíveis nos supermercados e na pá-
gina de Internet. “Graças aos voluntários 
conseguimos continuar a dar resposta”, 
afirmou Isabel Jonet, assumindo que foi 
necessário recorrer à compra de produ-
tos para conseguirem ter stock de bens 
essenciais para as IPSS. “Nunca tínhamos 
comprado comida, a nossa filosofia é de 
dádiva e partilha. Naquele momento tive-
mos de reinventar um pouco o funciona-
mento”, concluiu. 
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Após o fecho, esfumam-se  
os bons tempos da Termoelétrica 
Central empregava centenas de pessoas e os ordenados eram, em 
média, sempre bem acima do salário mínimo. Há mágoa por ainda não 
ter surgido um só dos mil novos empregos prometidos pelo Governo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

APÓS CERCA DE 35 ANOS de laboração 
quase ininterrupta, a Central Termoelé-
trica de Sines fechou as portas. Mesmo 
sendo responsável, durante décadas, pelo 
fornecimento de cerca de 20% da energia 
elétrica que o país consumiu, o grande 
empreendimento que deu trabalho dire-
to e indireto a centenas de pessoas, gera-
dor de uma considerável fonte de receita 
para o porto de Sines e causa principal 
da transformação da praia de São Tor-
pes numa espécie de baía de água quente, 
acabou por não resistir às regras ditadas 
pela sustentabilidade ambiental. Agora, 
duas semanas após o final da laboração, 
ainda há mais de metade dos trabalhado-
res sem situação definida. Alguns falam, 
com certo azedume, das promessas go-
vernamentais, que se referiam à criação 
de um milhar de novos postos de trabalho 
sem que, até agora, se saiba de um só.

João Damas, 57 anos, dos quais 32 fo-
ram passados na termoelétrica, conta ao 
Semmais que, quando em 2017 se começou 
a falar do fecho da central todos os que ali 
trabalhavam, fossem do quadro da EDP ou 
das empresas subcontratadas, se preparam 
para o pior. E quando se procedeu ao en-
cerramento dois anos antes do anunciado 
(2023), já não houve grande surpresa para 
ninguém. “Todos estávamos à espera. A 
central foi a minha vida e a vida de muitas 
pessoas que vestiam as fardas das empre-
sas que ali trabalharam desde sempre. Sa-
bíamos que a hora havia de chegar, embora 
muitos tenham sentido algum desânimo, 

desalento e até revolta por, no momento do 
fecho, não ter sido devidamente acautelado 
o destino de todos os funcionários”.

O antigo trabalhador, que também é de-
legado sindical, diz que, entre pessoal dos 
quadros da EDP, proprietária do espaço, e 
o das diversas empresas que ali prestaram 
serviço, existem atualmente “cerca de 45% 
com a situação resolvida”. “Existe diálogo 
e não há portas fechadas, mas gostávamos 
que todas as situações já estivessem deci-
didas, até porque muitos já têm mais de 40 
anos e a procura de outro emprego pode 
originar uma deslocação para longe das 
famílias”, afirma João Damas.

DÉCADAS DE ORDENADOS ACIMA  
DA MÉDIA E IGUALDADE LABORAL 

O antigo operário da central diz que 
nunca houve naquele local qualquer dis-
tinção entre pessoas do quadro da EDP e 
os que eram contratados pelas empresas. 
“Éramos todos iguais e todos amigos”, 
acrescenta para explicar que, até por isso, 
existe agora uma certa angústia por ima-
ginar que possa existir quem fique sem a 
situação laboral resolvida.

“Dos 107 do quadro da EDP que esta-
vam a trabalhar até dezembro, 20 vão para 
outras áreas de trabalho da empresa, sen-
do que 13 até já têm a situação clarificada. 

Os restantes poderão ir para a reforma e 
para a pré-reforma. Mas depois temos as 
pessoas das prestadoras de serviços, as 
quais garantiam 100% da manutenção. 
Neste grupo há 35 que já receberam car-
tas de despedimento e mais 28 que as vão 
receber no final de fevereiro. Na área de 
operações existiam 70 pessoas, das quais 
48 foram despedidas em dezembro e as 
restantes terão o mesmo destino no final 
do próximo mês. O mesmo destino já ti-
veram ou vão ter as 30 pessoas das lim-
pezas industriais. O pessoal do refeitório 
deve terminar funções no final de março, 
nas limpezas será certamente feita uma 
redução e nas portarias espera-se que 
ninguém seja despedido”, explica o ex-
-operário.

João Damas tem, também, palavras 
simpáticas para quem geriu a central e as 
empresas prestadoras de serviços. “Pode-
-se dizer que a central foi uma espécie de 
oásis em termos de vencimentos porque 
temos de reconhecer que todos pagavam 
acima do ordenado mínimo nacional. 
Num momento como este, esse é um as-
peto que tem de ser valorizado, até por-
que um operário da manutenção acabava 
por levar para casa todos os meses cerca 
de 900 euros mais os subsídios”, acres-
centou.

O sindicalista elogiou também a 
ação da Segurança Social e do Instituto 
do Emprego e Formação Social. “Evita-
ram muitos constrangimentos às pes-
soas que ficaram sem trabalho, tratando 
de toda a documentação de forma expe-
dita”.

O futuro? “Muitos, devido à idade, vão 
ter de procurar trabalho onde ele existir. 
Os mais antigos terão de se adaptar. Eu, 
para além de me ir dedicar à família, tam-
bém quero ter participação cívica”, acres-
centou João Damas.

Agora, dentro das instalações, restam 
apenas cerca de uma dezena de operá-
rios. São os que, até 2022, vão remover 
todos os óleos das tubagens e canaliza-
ções. Depois disso virá o desmantela-
mento. 

Trinta e três anos  
de radiofonia no Litoral 
A primeira emissão ocorreu a 23 de janeiro de 
1988. Desde então, a Rádio Sines tem vindo a 
investir na tecnologia, apostando agora num 
formato inovador: a visual rádio.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

FUNDADA pela Associação dos Bombei-
ros Voluntários de Sines, começou por ser 
um instrumento de prestação de auxílio e 
socorro à população. Hoje, passados 33 
anos, a estação de rádio local, com uma 
programação generalista de proximidade, 
é uma das poucas do país a apostar no for-
mato visual radio, inovador em Portugal. 

Filipe Medeiros, radialista e responsá-
vel pela parte técnica da Rádio Sines, ex-
plica ao Semmais que, ao longo dos anos, 
a estação tem vindo a apostar na tecno-
logia de modo a dar aos ouvintes infor-

mação em primeira mão e chegar a toda a 
gente, mesmo fora do concelho. “Em 2019 
decidimos criar a aplicação e remodelar o 
site, tornando-o mais moderno e virado 
para a multimédia”, afirma o radialista, 
enquanto explica que foi neste ano de-
cidiram investir no formato visual radio, 
através do qual é possível replicar a emis-
são em formato vídeo, nos canais digitais. 

Focado na promoção de conteúdos 
relacionados com o concelho de Sines e 
do território envolvente, o Litoral Alen-
tejano, este órgão de comunicação tem 

vindo a abordar diferentes temáticas, 
quer de divulgação de modalidades des-
portivas, artistas ou iniciativas locais. 
“Através do novo formato, os ouvintes 
podem assistir através dos canais digitais 
aos debates e entrevistas que fazemos”, 
atesta Filipe Medeiros, afirmando que 
a rádio “quer continuar a crescer, como 
tem crescido ao longo destes 33 anos”. 
O objetivo é continuar a apostar na qua-
lidade sonora para que “possamos ser 

uma rádio de referência não só em Sines, 
como em todo o Litoral Alentejano”, de-
clara. 

Na frequência 95.9 FM, a Rádio Sines 
pode ser escutada em toda a costa alen-
tejana. A nível nacional pode ser ouvida 
através dos operadores de televisão Alti-
ce MEO (canal 800), NOS (App Rádios) e 
Vodafone (canal 619), bem como em todo 
o mundo acedendo ao site desta estação 
radiofónica.  
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IPS e ISS reforçam 
apoio às IPSS  
Áreas como a gestão de dados, a logística,  
a saúde ou a psicologia serão postas ao 
serviço das instituições mais fragilizadas  
pela Covid-19.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

CHAMA-SE “Gestos para/com a Comuni-
dade” o protocolo que será, esta sexta-feira, 
celebrado entre o Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS) e o Instituto da Segurança So-
cial (ISS) do distrito e que visa criar meios 
para minimizar os efeitos da pandemia em 
diversas instituições do setor social.

O presidente do IPS, Pedro Domingui-
nhos, disse ao Semmais que a iniciativa 
se “insere na estratégia de solidariedade 
social” do politécnico e que vai ao encon-
tro de dois objetivos. “Em primeiro lugar 
porque é fundamental reforçar a presença 
do instituto no apoio às IPSS e às Mise-
ricórdias. Em segundo, porque este pro-
tocolo permite perceber que existem um 
conjunto de competências científicas que 
podem ser desenvolvidas pelos estudan-
tes, cuja mobilização vai permitir colma-
tar carências em diversas áreas já identifi-
cadas, como sejam as áreas de logística e 
na ciência de dados”, acrescentou.

Pedro Dominguinhos, que recordou 
outra parceria já consumada para apoio à 
população idosa, disse ainda que “este é o 
casamento de duas vontades”, salientando 
a boa colaboração entre as duas institui-
ções, e a possibilidade de integração de al-
gumas das ações de apoio social e de ma-
téria pedagógica na atividade curricular.

O projeto contempla a criação de um 
banco de voluntários da comunidade 
académica, grupo esse que irá auxiliar as 
instituições apoiadas pela Segurança So-
cial nas áreas referidas pelo responsável 
do IPS, mas também no reforço da mobi-
lidade e saúde mental, da formação e da 
sensibilização.

A vice-presidente do ISS, Catarina 
Marcelino, salientou ao nosso jornal a 
importância “do valor de cidadania e a 

disponibilidade altruísta” que os estu-
dantes estão a manifestar ao aderirem ao 
projeto “num momento em que as áreas 
da saúde e do apoio social se encontram 
sob grande stress e pressão”. “Este proto-
colo evidencia um aspeto muito positivo, 
que é a importância da participação cívi-
ca, com a possibilidade de a comunidade 
do Ensino Superior por em prática mui-
tos dos seus conhecimentos e atributos”, 
acrescentou.  

Protocolo entre politécnico e ISS integra 
membros da comunidade académica

Marco Gouveia  
vence Digitalks 2020
O CONSULTOR e formador em marke-
ting digital, Marco Gouveia, diplomado 
em Gestão de Recursos Humanos no 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), foi 
o vencedor do Prémio Digitalks 2020, ga-
lardão brasileiro que existe desde 2014 e 
que reconhece, anualmente, os profissio-
nais que mais se destacam no mercado 
digital.

Marco Gouveia, o primeiro portu-
guês a ser distinguido com este galar-
dão, diz que a atribuição é “um reco-
nhecimento incrível do meu trabalho” 
e afirma estar “muito feliz e realizado”. 
Diz ainda esperar que este prémio seja 
“uma inspiração para os querem ingres-

sar no mundo do digital, com ideias pró-
prias, projetos em mente ou negócios 
em construção”.

O premiado criou a sua própria em-
presa, a Marco Gouveia Consulting & 
Training, leciona em várias instituições de 
ensino superior nacionais e é coautor do 
livro “Marketing Digital para Empresas”. 
Em 16 anos de vida profissional dedicada 
ao digital, área onde diz ter encontrado o 
seu verdadeiro “propósito”, passou tam-
bém pelas Páginas Amarelas, pelo Pesta-
na Hotel Group, onde atualmente desem-
penha as funções de digital board advisor, e 
pela Google, onde se mantém como regio-
nal trainer.  

SEIXAL ASSUME OBRA NO VALOR DE 4,6 MILHÕES DE EUROS

Estrada Regional 
10 avança ao fim 
de 21 anos
Após mais 20 anos à espera que o Estado 
cumprisse o que determinou, o município do 
Seixal decidiu avançar para a obra que permite 
descongestionar o tráfego entre Corroios 
e Amora, facilitando as ligações a outros 
concelhos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA DO SEIXAL aprovou esta se-
mana a abertura de um concurso público 
para que seja construído o prolongamen-
to da via alternativa à Estrada Nacional 
10. Trata-se de um troço com 1,9 quiló-
metros, que irá ligar Corroios e a Quinta 
da Princesa, na freguesia de Amora e que 
faz parte da Estrada Regional 10, cuja 
construção está prevista no Plano Rodo-
viário Nacional desde 2000. O custo total 
da obra está estimado em 4,6 milhões de 
euros.

De acordo com o presidente do mu-
nicípio, Joaquim Santos, esta obra, que 
inclui uma rotunda no final (Quinta da 
Princesa) e onde será feito o acesso à via 
principal, é considerada prioritária e ur-
gente, uma vez que irá permitir descon-
gestionar o tráfego automóvel entre as 
duas freguesias, por onde passam men-
salmente cerca de 270.000 veículos. Tra-
ta-se, diz, de um antigo desejo de todos 
os residentes na zona e deverá agora ficar 
concluída no prazo de dois anos. 

“Da parte do estado, que seria o res-
ponsável pela obra, houve sempre muitas 
promessas, muitos planos, mas nunca 
se fez nada, pelo que decidimos avançar 
com um projeto exclusivamente munici-
pal”, disse ao Semmais Joaquim Santos.

O autarca referiu ainda que esta em-
preitada (que deverá ser completada 

quando, ainda este ano, for lançado o 
concurso para a construção do quilóme-
tro final, entre o nó da Amora e a Nacional 
10) “será uma entre as várias que, a médio 
prazo, irão melhorar as acessibilidades a 
todo o interior do concelho”.

A construção da Regional 10, que per-
mitirá estabelecer ligação entre os conce-
lhos de Almada, Seixal, Barreiro e Moita, 
foi incluída no Plano Rodoviário Nacional 
em 2000. O município de Almada fez a 
sua parte da obra, o mesmo acontecendo 
com a Câmara do Seixal, que construiu 
cerca de 500 metros de via próximo da 
Quinta do Rouxinol.

Sendo uma obra da competência do 
Governo, competia às Estradas de Por-
tugal (atual Infraestruturas de Portugal) 
desenvolver todos os restantes trabalhos, 
tendo os estudos para os mesmos sido 
iniciados em 2008 e suspensos dois anos 
mais tarde, devido a problemas relaciona-
dos com a cedência dos terrenos. “Depois 
disso, nunca mais o Estado voltou a de-
bruçar-se sobre os trabalhos”, adiantou 
Joaquim Santos. 

Entretanto, ainda de acordo com a in-
formação prestada pelo autarca, a câmara 
do Seixal garantiu ter todas as autoriza-
ções e acordos firmados para que se pu-
dessem iniciar os trabalhos nos terrenos 
escolhidos. 
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BARREIRO • 4 freguesias • 49,75% Votantes (34.026) • 68.395 inscritos

PALMELA • 4 freguesias • 45,53% Votantes (25.267) • 55.490 inscritos

GRÂNDOLA • 4 freguesias • 39,90% Votantes (4.765) • 11.943 inscritos

SANTIAGO DO CACÉM • 8 freguesias • 44,62% Votantes (10.809) • 24.227 inscritos

ALCOCHETE • 3 freguesias • 55,21% Votantes (8.353) • 15.130 inscritos

MOITA • 4 freguesias • 45,52% Votantes (26.413) • 58.031 inscritos

SEIXAL • 4 freguesias • 48,07% Votantes (67.930) • 141.307 inscritos

ALMADA • 5 freguesias • 37,20% Votantes (71.582) • 151.646 inscritos

MONTIJO • 5 freguesias • 45,77% Votantes (19.936) • 43.560 inscritos

SESIMBRA • 3 freguesias • 45,12% Votantes (20.172) • 44.711 inscritos SETÚBAL • 5 freguesias • 44,77% Votantes (47.172) • 105.367 inscritos SINES • 2 freguesias • 38,00% Votantes (4.591) • 12.082 inscritos

POLÍTICA

MARCELO ARRASOU E SOMOU MAIS 65.664 VOTOS EM RELAÇÃO A 2016

Ana Gomes ganhou luta renhida 
com Ventura pelo segundo lugar
Marcelo obteve mais 65.664 votos que nas 
eleições de 2016, mais que a soma de todos  
os outros candidatos. Foi uma razia. Ana 
Gomes bateu André Ventura por 1.420 votos.  
Marisa Matias foi a que mais perdeu.
TEXTO ANABELA VENTURA

PARA ALÉM da vitória esmagadora do 
presidente recandidato, Marcelo Rebelo de 
Sousa, com 56,17%, registando 190.964 vo-
tos expressos, foi a luta renhida pelo segun-
do lugar entre Ana Gomes e André Ventura 

que animou a noite eleitoral no distrito.
A socialista só passou para a frente da 

corrida quando fecharam as urnas em Al-
mada e Setúbal, dois dos cinco concelhos da 
região onde surgiu à frente do líder do Che-

ga, obtendo também mais votos que André 
Ventura no Barreiro, Santiago do Cacém e 
Sines, num total de 45.450 votos, equiva-
lente a 13,37%. Em Almada foi, no entanto o 
seu melhor resultado com 15,67 dos votos, 
sendo que o pior foi em Alcácer, com 8,76%.

O fenómeno André Ventura fez-se 
sentir no distrito, onde obteve um total 
de 43.730 votos, uma percentagem de 
12,86%, conquistando a segunda posição 
no maior número de concelhos, Alco-
chete, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra e 
Montijo, onde conseguiu a sua percenta-
gem mais alta, 16,93%.

João Ferreira, o candidato ‘oficial’ do 
PCP, ficou em segundo em apenas dois 
concelhos do distrito, Alcácer do Sal e 
Grândola, alcançando 8,94%, 30.396 vo-
tos expressos, menos cerca de 2500 votos 

que Edgar Silva, candidato comunista que 
concorreu em 2016.

A grande hecatombe deu-se com Ma-
risa Matias, que não conseguiu segurar 
o brilharete alcançado em 2016, quando 
nessas eleições presidenciais conseguiu o 
voto de 46.326 eleitores. Desta feita, a can-
didata apoiada pelo BE apenas conquistou 
14.794 votos, correspondentes a 4,35%. 

Na cauda dos resultados Tiago Mayan 
Gonçalves obteve 7.843 votos e Vitorino 
Silva 6.769 votos, este último perdeu 1.523 
votos em relação à sua candidatura de 2016.

De registar que a abstenção aumen-
tou mais de 3%, tendo ficado em 53,45%, 
contra 49,83 de 2016. Os votos brancos e 
nulos baixaram, mas ainda assim entra-
ram no total destes dois lotes 5.527 elei-
tores. 

ALCÁCER DO SAL • 4 freguesias • 42,79% Votantes (4.482) • 10.240 inscritos
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DISTRITO DE SETÚBAL • 55 freguesias • 46,54% Votantes (345.398) • 742.129 inscritos

TOTAIS NACIONAIS • 3092 freguesias • 39,49% Votantes (4.261.134) • 10.791.743 inscritos

POLÍTICA
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Montijo investe 1 milhão  
e 396 mil euros na conclusão  
da rede pré-escolar
A obra de ampliação e reabilitação da atual Escola Básica do Afonsoeiro 
vai permitir acolher o ensino pré-escolar. O projeto de 1.396.998,01 
euros, prevê ainda a melhoria da eficiência energética.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

A ESCOLA BÁSICA do Afonsoeiro vai ser 
ampliada e reabilitada, dando origem ao 
futuro Centro Escolar do Afonsoeiro. A 
obra prevê a introdução do ensino pré-
-escolar no edifício que estava a ser utili-
zado como polidesportivo. 

Projetada para realizar em duas fa-
ses, a empreitada pretende requalificar o 
edifício de plano centenário, ampliando o 
refeitório e substituindo a cobertura e ou-
tros elementos. O projeto prevê também a 
reabilitação de todo o espaço de recreio, 
dotando-o com pisos flexíveis, e a cons-
trução de um parque infantil, substituin-
do o terreno de areia.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da câmara do Montijo, Nuno Canta, 
adiantou que a obra visa “tornar o edifício 
eficiente do ponto de vista energético”, 
para que este “conserve o calor no seu 
interior”, poupando os recursos naturais 
obtidos através dos painéis solares que 
serão instalados. 

O autarca disse ainda que a introdu-
ção do ensino pré-escolar era uma das 
“prioridades”, lembrando que “a carta 
educativa apontava para a construção 
de vários edifícios pré-escolares” na ci-
dade. “Quando construirmos o novo pré-
-escolar aí teremos a rede completa de 
resposta” a este grau de ensino, garante, 

afirmando que o objetivo do município é 
promover a igualdade de oportunidades a 
todas as crianças.

NOVA INFRAESTRUTURA ESCOLAR 
ESTARÁ APTA A ACOLHER 75 CRIANÇAS 

No edifício onde atualmente funciona 
o polidesportivo vai nascer o pré-escolar, 
com a construção de três salas de aulas e 
uma polivalente que irá receber 75 crian-
ças com idade compreendidas entre três e 
os cinco anos. “Devemos dar as ferramen-
tas aos mais novos para que estes partam 
de um patamar de igualdade”, defendeu 
Nuno Canta. 

Com um investimento de 1.396.998,01 
euros, a empreitada foi candidatada ao 

POR LISBOA e conta com um financia-
mento de 50%. De acordo com o líder do 
executivo municipal, o prazo de concre-
tização previsto é de 8 a 12 meses, sendo 
que a data de início aguarda a aprovação 
do Tribunal de Contas. 

A intervenção vem no seguimento da 
requalificação das escolas básicas Joa-
quim de Almeida e Luís de Camões, que 
permitiu tornar as duas primárias mais 
eficientes energeticamente. Segundo 
Nuno Canta, a estratégia do município 
passa por valorizar os elementos ambien-
tais da cidade, preparando-as para as al-
terações climáticas. “É necessário evitar o 
gasto dos combustíveis fósseis e aprovei-
tar as energias renováveis”, concluiu. 

Alcochete cria nova centralidade  
à volta do Fórum Cultural
Um vasto leque de obras e a construção de novos equipamentos  
vão mudar o rosto da envolvente do Fórum Cultural. Entre os diversos 
trabalhos destaca-se a construção de um anfiteatro ao ar livre. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A VILA DE ALCOCHETE terá ainda este 
ano uma nova centralidade. O espaço que 
envolve o atual Fórum Cultural sofrerá 
arranjos paisagísticos e de requalificação 
de modo a que, num prazo máximo de 
sete meses, seja colmata uma ausência de 
estruturas que data deste a inauguração 
do equipamento, em 2003.

Os trabalhos, segundo o município, já 
foram adjudicados e deverão iniciar-se 
até ao final do último trimestre deste ano, 
tendo um custo de cerca de 600 mil euros.

Trata-se de um empreendimento de re-
levância extrema para a vila, conforme dis-
se ao Semmais o vereador Pedro Lavrado, 
explicando que, depois de concluídas as 

obras, a localidade passará a ter mais um 
polo de atração numa zona que até agora 
não tem sido devidamente aproveitada.

“Para além dos trabalhos de arrelva-
mento, da construção de muros, escadas, 
pavimentos e rampas, será também criada 
uma rede de águas residuais, serão feitas 
alterações à rede de iluminação pública e a 
toda a sinalização”, afirmou ainda o autar-
ca. A plantação de árvores e arbustos, a co-
locação de bancos e a recuperação de uma 
antiga nora e requalificação de um poço 
irão dar ao espaço o cariz de lazer e turismo.

Mas, se estes trabalhos serão menos 
visíveis, já a construção de um anfiteatro 
naquele espaço irá contribuir para o di-

namizar, uma vez que possibilitará a rea-
lização de eventos ao ar livre e, em con-
sequência, atrair mais pessoas. O vereador 
Pedro Lavrado salienta ainda importância 
da construção de estacionamento, o qual 
servirá não só a envolvente do Fórum Cul-
tural, como também a Praia dos Moinhos.

Por fim, conforme acrescentou o res-
ponsável autárquico, a realização desta 
obra dará igualmente início à construção 
da ciclovia que ligará Alcochete ao Sa-
mouco. “Trata-se de mais um passo para a 
criação de infraestruturas que estimulam 
a prática desportiva e que visam a ado-
ção de modos de vida mais sustentáveis”, 
lembrou Pedro Lavrado. 

Grândola 
melhora 
áreas 
urbanas
Com um 
investimento de 
cerca de 700 mil 
euros, vão ser 
criadas novas zonas 
de lazer e bolsas de 
estacionamento.

TEXTO IRINA VERDE  
IMAGEM DR

A INTERVENÇÃO urbanística na envol-
vente ao Bairro da Esperança, Parque de 
Feiras e Parque Desportivo deve arrancar 
em breve e prevê a reabilitação das zonas 
de lazer, criando novos espaços de recreio 
para moradores e todos os que queiram 
usufruir dos equipamentos. 

Figueira Mendes, presidente da câma-
ra de Grândola, explicou ao nosso jornal 
que o espaço se encontrava “degradado” 
e que era necessária uma requalificação 
que “se traduzisse numa melhoria do es-
paço”.

A primeira fase da obra incidirá na 
Alameda 22 de Outubro, com a constru-
ção de um parque de estacionamento em 
frente à entrada principal do Parque de 
Feiras, com 56 lugares, dois para porta-
dores de deficiência. À volta desta zona, 
disse o autarca, serão criados “dois novos 
passeios, com a colocação de novo mo-
biliário urbano, iluminação e elementos 
arbóreos”.  

No jardim do largo Serrano da Piedade 
será abatida a vegetação arbórea em mau 
estado fitossanitário, que posteriormente 
será substituída pela mesma espécie e in-
troduzidos e novos elementos. Já na rua 
1.º de maio, segundo Figueira Mendes, a 
intervenção prevê a reparação do pavi-
mento e das bolsas de estacionamento, 
duplicando a capacidade com parquea-
mento perpendicular.

A segunda fase contempla a reabilita-
ção de passeios, estacionamentos, mobi-
liário urbano, vegetação arbórea e a cir-
culação viária. “Pretendemos requalificar 
o espaço junto à entrada do parque des-
portivo, com a criação de uma rotunda e 
uma bolsa de estacionamento com 200 
lugares, que irá servir o parque e a zona 
da feira”, avançou o edil, revelando que 
em todas as áreas será implementado um 
sistema de rega automática mais eficiente 
e de menor consumo.

Com um investimento municipal de 
700 mil euros, o projeto está a ser analisa-
do pelo júri, mas Figueira Mendes acredita 
que será adjudicada em breve. “Queremos 
que a requalificação fique pronta antes de 
agosto, mês em que se realiza a Feira de 
Agosto”, concluiu.  
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CULTURA

HANDS ON APPROACH ‘DESLIGAM A APARELHAGEM’ APÓS 20 ANOS DE CARREIRA 

Cantar em inglês  
fechou-lhes “muitas portas” 
 A banda sadina acabou, mas sem stresses. Os seus elementos, que 
sentiram algumas barreiras por cantarem em inglês, optaram por 
enveredar por outros projetos musicais. Para a História,  
ficam 20 anos de melodias orelhudas e experiências.  

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

DEPOIS DE DUAS DÉCADAS a percorrer 
centenas de quilómetros com boa músi-
ca no país e no estrangeiro, sobretudo no 
Reino Unido, a banda setubalense de pop-
-rock Hands and Approach (HOA) decidiu 
colocar um ponto final na carreira rechea-
da de êxitos radiofónicos e televisivos. 

Os elementos da banda optaram por 
dividir-se por outros projetos musicais 
porque o ‘bichinho’ da música fala mais 
alto. João Luís (baixista) está a trabalhar 
em Macau na área da videografia, mas 
antes passou pelos HOA. Sérgio Mendes 
(guitarra elétrica) toca em vários projetos, 
onde se inclui João Pedro Pais. Já o Rui Da-
vid, o vocalista, toca bateria em diferentes 
projetos, como os Claraboia, além de con-
tinuar a exercer as funções de compositor 
e produtor musical. “Tocar bateria e com-
pôr são duas das coisas que mais gosto de 
fazer”, confessa ao Semmais o músico, que 
não esconde que cantar em inglês em Por-
tugal ainda é motivo de discriminação. 

“A arte deve ser encarada como a 
forma mais pura de liberdade. Colocar 
barreira nunca é uma opção. Esperemos 
que no futuro haja espaço para qualquer 
forma de expressão artística”, vinca, la-
mentando que “por cantarmos em inglês 
foram-nos fechadas muitas portas”   

Rui David sublinha que a banda aca-
bou “sem qualquer tipo de stresse”, mas 
porque entenderam que estava na altura 
de parar. “Queríamos terminar com um 

bom disco, o ‘Hearts’, e penso que o con-
seguimos”, diz, recordando que os HOA 
gravaram, ao todo, 5 CD´s e um DVD acús-
tico ao vivo (2007), no Casino da Figueira, 
que serviu para celebrar o 10.º aniversá-
rio. 

O percurso do projeto foi, sem dúvi-
da, “muito positivo”, tanto pelas “expe-
riências vividas” como pelo “espírito de 
união” que pairava entre os seus elemen-

tos, muitas vezes “sem apoios exteriores 
e a devida promoção”. Mas o apoio dos 
familiares, amigos e dos fãs nunca faltou. 
“Estamos gratos por ter tido muitos fãs e 
sempre sentimos o seu apoio. Qualquer 
artista ou banda tem sempre quem goste 
e siga o seu trabalho e isso é fundamental, 
senão mais vale nem saírem da garagem”, 
explica Rui David, que se orgulha de ter 
composto vários originais.  

ÊXITOS RADIOFÓNICOS QUE 
CHEGARAM AO MUNDO DA FICÇÃO 

 Algumas das músicas da banda sa-
dina fizeram parte de várias telenove-
las, mas foi na série juvenil “Morangos 
com Açúcar” que o som tocou mais alto. 
“My Wonder Moon” foi a canção que mais 
se ouviu nas rádios nacionais, não esque-
cendo “If You Give Up”, “Lets Be In Love” e 
“Days Of Our Own”.  

Em termos de concertos, o que mais 
marcou a banda foi o do Pavilhão Atlânti-
co, em 1999, em Lisboa, que estava “muito 
próximo”, de estar cheio. “Foi o primeiro 
grande palco que pisámos”. Também pas-
saram pelo Rock in Rio e fizeram as pri-
meiras partes dos concertos dos Queen, 
Aerosmith e Guano Apes.   

Antes de conseguirem um espaço 
próprio para ensaiar, os HOA, ao longo 
da carreira, trabalharam em vários lo-
cais.  

De recordar que foi um locutor de rá-
dio da Antena 3 que descobriu o talento 
dos HOA numa praia algarvia. “Eu estava 
a estudar no Algarve e, num dos furos de 
aulas, fui tocar guitarra com uns colegas 
para a praia. Esse locutor ouviu-me can-
tar, gostou e convidou-me a tocar em di-
reto no seu programa, dedicado à desco-
berta de novos talentos, para todo o país. 
Convidei o meu irmão, o guitarrista Ri-
cardo Sousa e o baterista Miguel Valentim 
para atuar com banda”. 

Segundo lugar 
num concurso 
Corria o ano de 1997, quando os 
HOA venceram a 2. ª edição do 
Concurso de Música Moderna de 
Palmela organizado pelo município 
local em colaboração com várias 
associações juvenis. Foi, sem dúvida, 
um prémio “muito importante” que 
lhes permitiu gravar uma Demo em 
Londres. “Foi uma experiência extra-
ordinária para nós, crescemos mais 
um bocadinho a todos os níveis”.  

Teatro da Vila aposta 
em peças originais 
Setenta pessoas, entre jovens e adultos, deram 
as mãos no Pinhal Novo e formaram uma 
associação para animar a comunidade com 
trabalhos originais. A pandemia obrigou  
a uma pausa.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A ASSOCIAÇÃO Teatro da Vila, sedeada no 
Pinhal Novo, que completa em maio cinco 
anos de atividade, volta à cena com a peça 
original “Mães, Mulheres e Quarentonas, 
cenas da vida (a)normal”, da autoria de 
Maria Barbosa. Trata-se de uma comédia 
“bem-disposta para nos ajudar a encarar o 
futuro com um grande sorriso e esperan-
ça”, revela ao nosso jornal Bárbara Vicen-

te, diretora e encenadora do grupo.
A obra estreou no dia 8, no auditó-

rio do Pinhal Novo, mas, devido ao novo 
confinamento, teve de sair de cena, re-
gressando, se possível, a 20 de fevereiro, 
no Cinema-Teatro S. João, em Palmela. 
Junta alguns atores que já trabalharam 
com a companhia a outros nomes que se 
preparam para estrear nos palcos. Os es-

petáculos são feitos com áudio descrição 
para invisuais ou pessoas de baixa visão.

A história tem como pano de fundo 
uma grande mansão cuja proprietária de-
cide rentabilizar, alugando alguns quartos. 
As entrevistas às potenciais candidatas 
sucedem-se ao longo do espetáculo reve-
lando “uma diversidade de personagens 
aparentemente anormais, mas que não 
são mais do que uma caricatura da nossa 
normalidade”. Pelo palco irão passar uma 
empregada sem ‘papas na língua’, uma in-
quilina que declara guerra à menopausa, 
entre outras divertidas personagens.

A associação Teatro da Vila é forma-
da por um elenco 50 jovem e 20 adulto. 
Para além de três assistentes técnicos e 
uma encenadora que decidiram “cantar, 
representar e levar à cena espetáculos 
originais”. 

Os ensaios costumam ser nos auditó-
rios dos bombeiros e da biblioteca muni-
cipal, bem como no espaço CRJ, cedidos 
pelo município de Palmela, que apoia o 
grupo com regularidade. No entanto, o 
Teatro da Vila não esconde que gostaria 
que de ter “um espaço maior para guardar 
fatos e cenários”.

Já colocaram em cena, com o elenco 
juvenil, “A Sabedoria do Homem Velho”, 
“A Missão da Alice”, “Gatos”, “O Pequeno 
Príncipe” e “O Quebra Nozes”. Já com os 
adultos foram a palco “As Cervejas”, “Ver 
com o coração” e “Mães, Mulheres e Qua-
rentonas”. 

No futuro, “quando a situação pandé-
mica o permitir, tencionamos estrear três 
novos projetos que abordam o tema da 
violência sexual infantil”, revela Bárbara 
Vicente. 

Membros dos Hands on Approach decidiram dividir-se  
por outros projetos musicais
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PDR 2020 - GAL ADREPES RURAL
Candidaturas até 15 de abril de 2021

A ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Penínsu-
la de Setúbal informa que entre 01 de fevereiro e 15 de abril de 
2021 encontra se a decorrer o período para apresentação de candi-
daturas, nas seguintes ações do PDR 2020:

• 10.2.1.1 – Pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
•  10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comerciali-

zação de produtos agrícolas;
• 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração agrícola;

No total estão disponíveis 711.986,48€ de financiamento a aplicar 
no território de intervenção do GAL ADREPES RURAL.

Recomenda-se a consulta de informação relativa a cada uma das 
ações em www.adrepes.pt/gal-rural e o contacto prévio com a equi-
pa técnica da ADREPES através de marcação por telefone 212 337 
930 ou correio eletrónico adrepes@adrepes.pt.

TAKE AWAY E DELIVERY NA RESTAURAÇÃO JÁ FUNCIONAM PELOS HORÁRIOS ANTIGOS

 Desinformação agravou  
ainda mais os prejuízos
AHRESP confirma que teve conhecimento de muitos casos de 
estabelecimentos encerrados pelas polícias por desconhecimento  
dos horários legais. Secretaria de Estado já divulgou nota a esclarecer. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

DIVERSOS EMPRESÁRIOS da restaura-
ção do distrito de Setúbal têm sido im-
pedidos de trabalhar nas formas de take 
away (levar) e delivery (entrega) devido a 
uma má interpretação das regras em vi-
gor. De acordo com a Associação da Ho-
telaria, Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP) foram vários os casos 
em que as autoridades policiais manda-
ram encerrar estabelecimentos às 20h00 
(durante a semana) e às 13h00 (fins-de-
-semana) por leitura errada das deter-
minações da Secretaria de Estado do Co-
mércio, Serviços e Defesa do Consumidor 
(SECSDC).

Um comunicado da SECSDC divulga-
do esta semana veio repor a legalidade nos 
procedimentos de fiscalização, adiantan-
do que todos os estabelecimentos de res-
tauração ou similares que possuem servi-
ços de take away e delivery podem laborar 
até ao horário que lhes estava atribuído 

antes do confinamento. Isso mesmo foi 
também explicado ao Semmais pelo de-
legado da AHRESP em Setúbal, Paulo Es-
teves, que disse ter tido conhecimento de 
inúmeros problemas, com negócios que 

acabaram por fechar até ao total esclare-
cimento das autoridades (PSP e GNR). “O 
que aconteceu é que, depois das queixas e 
de as entidades fiscalizadoras terem com-
preendido que, afinal, não estavam a ser 
cometidas as infrações que eles julgavam, 
muitos empresários acabaram por perder 
horas de trabalho e o resultado financeiro 
que poderiam ter obtido”, disse.

“Tem havido muita informação errada 
e a própria comunicação social também 
não esclareceu com propriedade esta si-
tuação, que originou grandes quebras e 
que só agravou ainda mais a já difícil si-
tuação económica de muitos comercian-
tes”, adiantou Paulo Esteves.

EMPRESÁRIOS DIVIDIDOS ENTRE  
AS CAMPANHAS E O ENCERRAMENTO 

Atualmente, depois de a SECSDC ter 
feito nova divulgação das normas, mui-
tos empresários da restauração estão 
empenhados em campanhas junto dos 
clientes.

O delegado da AHRESP setubalense 
diz que é uma tentativa de minorar uma 
catástrofe e, embora não possua números 
exatos, estima que mais de metade dos 
estabelecimentos do distrito possam estar 
“totalmente encerrados e sem perspetivas 
de poderem reabrir”.

“Temos estado a dar o exemplo do 
Presidente da República, que na noite das 
eleições, depois de fazer a declaração pú-
blica ao país, foi a um restaurante buscar 
um bife para levar para casa. Já passava 
das 20h00, mas a casa estava a funcio-
nar, porque podia fazê-lo, em modo take 
away e delivery, até ao horário que antes 
lhe fora atribuído”, disse o representante 
da AHRESP.

Em mais de uma dezena de contactos 
telefónicos para diversos restaurantes do 
distrito, o Semmais só obteve uma res-
posta de um comerciante (em Setúbal) 
que, não se querendo identificar, confir-
mou desconhecer as regras de funciona-
mento agora confirmadas pela secretaria 
de Estado. 

Navigator  
fechou 2020 com  
109 milhões de lucro
A NAVIGATOR COMPANY, empresa de 
pasta de papel localizada próximo do 
complexo da Mitrena, Setúbal, fechou as 
contas de 2020 com um lucro superior a 
109 milhões de euros. No mesmo período 
o endividamento foi reduzido em 35 mi-
lhões.

De acordo com um comunicado da 
empresa, registou-se um aumento de 
vendas de tissue (tecido) na ordem dos 
dez por cento, enquanto que as vendas 
de pasta de papel cresceram 25 por cento 
face ao ano anterior. 

A Navigator anunciou ainda que, ape-
sar de ser um ano de grande adversidade 
face à pandemia de c«Covid-19 que pro-
vocou uma acentuada quebra de preços, 
o volume de negócios ascendeu a 1385 
milhões de euros, sendo que a venda de 
papel representou, neste montante, cerca 
de 68 por cento. As vendas de pasta, por 

sua vez, chegaram aos 11 por cento e as de 
tissue, tal como as de energia, atingiram 
cada uma dez por cento. 

As quebras mais acentuadas regista-
ram-se, sobretudo no segundo trimestre 
de 2020, no consumo global de papel de 
impressão e escrita. Nos terceiro e quarto 
trimestres, a exemplo do que aconteceu 
no resto da Europa, este segmento come-
çou a recuperar.

“Ao nível dos investimentos, desta-
que para a conclusão e arranque da nova 
caldeira de biomassa da Figueira da Foz, 
um investimento que representa o mais 
relevante passo do roteiro de descarbo-
nização, já que que irá permitir a redução 
das emissões de CO2 do Grupo em mais 
de 30% em 2021, atingindo assim já este 
ano um terço da redução anunciada para 
a neutralidade carbónica em 2035”, refe-
re, por fim, o comunicado da Navigator. 

AHRESP estima que mais de metade  
dos restaurantes estejam encerrados
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

Votar  
num vazio 
perigoso
NUM EXERCÍCIO ESPECULATIVO, daria por 
normal que André Ventura conseguisse aglu-
tinar até um limite de 15 mil votos no distri-
to de Setúbal – pouco mais por exemplo da 
soma do dois candidatos anti-sistema das 
eleições de 2016, Paulo de Morais e Henrique 
Neto – e não deixasse o lastro que deixou, 
bem como a perceção de que pode colocar 
algum terreno minado nas próximas autár-
quicas e legislativas.

Bem sabemos que a extrapolação entre 
atos eleitorais vale o que vale. E, sabe-se tam-
bém – houve sondagem a propósito à boca 
das urnas - que caso se tratasse de legislati-
vas os valores, neste caso do Chega, seriam 
bem menores. Mas não convém descurar 
este incómodo que se instalou numa região 
autárquica marcadamente de esquerda.

Na verdade, não creio que o líder do Chega 
tenha toldado tantas cabeças que normalmen-
te votam PS, CDU ou Bloco de Esquerda. E se o 
fez terá sido de forma muito residual. Acredito 
mais que, para além de algum voto oriundo da 
direita clássica, Ventura tenha arrastado voto 
novo, voto jovem e, claro de protesto.

Só que, neste caso, se trata de um protesto 
vazio. Os problemas do país não são nem os 
ciganos, nem os criminosos que não se cas-
tram ou que deveriam ficar em reclusão para 
toda a vida, muito menos os imigrantes ou 
as minorias. E esta perceção é que confun-
de. Ventura não tem uma ideia que se possa 
discutir, entender, aceitar. É um destilar ódio 
e verborreia. 

Era interessante, portanto, perceber o que 
pensa este meio milhão de portugueses votan-
tes nesta figura errante sobre o que este faria 
com o poder nas mãos. Mesmo que seja apenas 
na brecha de lá chegar à boleia - a ameaça foi 
feita ao vivo e a cores – de um PSD irreconhe-
cível, pouco incomodado com as companhias. 

De resto, no que toca ao país e à região, 
Marcelo secou quase tudo à sua volta e a es-
querda dividiu-se e até trocou voto, com Ana 
Gomes a captar algum sufrágio útil a pretex-
to do bem sucedido objetivo de não se deixar 
encher ainda mais o balão do candidato da 
extrema-direita. 

A ver vamos o que isto vai dar, num país 
que está a enfrentar uma autêntica guerra de 
saúde pública, com muita inconsciência nas 
ruas e um oportunismo político que alimenta 
o lamaçal por onde o populismo vai impac-
tando os seus rastilhos.  

OPINIÃO

FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

Continuidade

Ténis e Jimi Hendrix

O ACTO ELEITORAL já aconteceu há 
uma semana e, ao contrário do que 
muitos diziam esperar, não trouxe 
grandes novidades, embora alguns 
teimem em atirar foguetes porque fi-
caram um ponto à frente do que con-
sideraram adversário, esquecendo-se 
de que o objectivo era “carimbar o 
passaporte” para entrar no Palácio de 
S. Bento ou, em alternativa, conseguir 
uma segunda volta no sufrágio, com o 
mesmo objectivo.

Não adianta aqui salientar um ou 
outro pormenor menos agradável na 
tranquila campanha eleitoral, pois até 
há quem diga – talvez sem errar – que 
terão havido cenas previamente ela-
boradas com o objectivo de dar nas 
vistas perante os mais distraídos ou 

alheados desta acção de civismo que é 
o de eleger quem nos representa.

A campanha e a própria eleição do 
Presidente da República ficou marca-
da por quase um ano de perturbação 
do dia-a-dia motivada pela pande-
mia e pelos vários condicionalismos, 
respeitado por muitos e desprezados 
por outros, mas que certamente com 
o crescente número de mortes, de in-
ternados e de infetados, foi instalando 
o medo que acabou por não se notar 
muito se bem que a abstenção não 
passasse despercebida.

Neste capítulo temos também de 
considerar que muitos já tinham dado 
o professor Marcelo como reeleito e 
não viam nos restantes candidatos 
quem lhe conseguisse fazer frente.

 De imediato aparecerão os que se 
esforçarão para traduzir estes resulta-
dos em “sondagem” credível para as 
próximas eleições autárquicas assim 
como para as legislativas que ainda 
estão muito longe.

Aqui e ali irão aparecer “estórias” 
para criar pistas para que o renova-
do Presidente tenha oportunidade de 
substituir o Governo, esquecendo-se 
de que a recandidatura aconteceu 
por estarmos – sem saber quando 
dela sairemos – a viver uma pande-
mia que aos poucos se vai agravan-
do.

Resta-nos ficar vigilantes para que 
quem decide receba a luz da sabedo-
ria para que possamos continuar a so-
nhar com um futuro melhor. 

QUANDO ABRO aqueles álbuns de fo-
tografias que eram a maneira de guar-
dar as memórias de família, detenho-
-me sempre nas fotos em que consigo 
ver o início da minha relação com a 
cultura e o desporto. O meu pai foi vo-
calista de uma banda, portanto não foi 
uma coincidência interessar-me por 
música desde cedo, com uma primeira 
e assolapada paixão pela bateria que 
remonta a uma festa em que, sem con-
seguir chegar com os pés ao pedal do 
bombo ou do prato de choques, pude, 
pela primeira vez sentir o entusiasmo 
pelo som que as baquetas conseguiam 
provocar nas peles da tarola, timbalões 
e pratos. Não há fotos desse dia mas 
sim de um momento posterior, em que 
estou a posar, baquetas em riste, junto 
a uma bateria de brincar que acabei 
por destruir pelo desgaste (ou então 
foi isso que contaram para que o dia-
bólico instrumento desaparecesse de 
um dia para o outro). Terá sido mais ou 
menos pela mesma altura que comecei 
a entusiasmar-me por jogar futebol, 
desporto de predilecção do meu pai, 
que alinhava em passar tardes inteiras 
a rematar para eu tentar defender. Um 
pouco mais tarde surgiu uma nova mo-
dalidade, muito pouco documentada 
nessas imagens mas a que, a partir dos 
7 ou 8 anos, passei a dar muito tempo 
da minha vida: ténis. A memória que 
tenho é de que tinham ido fazer divul-
gação da modalidade à minha escola 
primária. Fui experimentar e continuei 

a treinar no Clube de Ténis de Setúbal 
até por volta dos 16 anos, altura em que 
as duas horas por dia que treinava dei-
xaram de me interessar, exactamente 
porque queria dedicar mais tempo à 
música. Depois de um longo interreg-
no, a minha vinda para o Montijo fez-
-me ter vontade de voltar a jogar, o que 
tem acontecido de forma regular no 
Clube de Ténis do Montijo. 

Embora desporto e cultura te-
nham estado sempre presentes na 
minha vida, na realidade não foi assim 
tão frequente a relação entre os dois, 
era como se em muitos aspectos fos-
sem duas dimensões sem contacto. Só 
muito por acaso é que, por exemplo, 
dois colegas de treino em Setúbal sou-
beram que eu tocava bateria, o que 
fez com que acabássemos por for-
mar uma banda. As conversas eram 
quase sempre separadas e ainda me 
recordo do desinteresse generalizado 
de quase todos os atletas quando um 
rapaz um pouco mais velho nos fala-
va entusiasticamente sobre música, 
cinema ou literatura enquanto espe-
rávamos pela hora do treino. Nunca 
me vou esquecer do dia em que esse 
amigo, Sérgio, que morava num 
prédio virado para o Clube, 
decidiu pôr o volume 
no máximo para 

que pudéssemos escutar Jimi Hendrix 
enquanto jogávamos, talvez uma im-
posição disparatada para quase todos 
mas que achei e continuo a achar ge-
nial, exactamente por ser um grito a 
favor da quebra de muros entre mun-
dos. Devo-lhe o amor por Hendrix e 
pelos anos 60 enquanto momento de 
revolução cultural e social. 

Não foi por acaso que me ape-
teceu escrever sobre a relação entre 
desporto e cultura. Acabo de ler String 
Theory, livro que reúne um conjunto 
de brilhantes ensaios de David Foster 
Wallace sobre ténis que me chegou a 
casa mesmo antes deste novo confi-
namento. Neste momento não posso 
aconselhar-vos a pegar numa raquete, 
mas felizmente não há falta de oferta 
cultural para nos enriquecer enquan-
to ficamos em 
casa. 
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Reconfiguração da Política.  
Precisa-se!

Homenagem a Dom Manuel Martins 

EUGÉNIO FONSECA
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DO VOLUNTARIADO

TERMINOU MAIS um ato eleitoral. Fui 
daqueles que pensei, face ao contexto 
pandémico e aos antecedentes verifica-
dos em atos eleitorais nos últimos anos, 
que a abstenção seria esmagadora. Sei 
que as filas que se formaram tiveram a 
ver, em grande parte, com a necessidade 
dos distanciamentos físicos exigidos para 
se evitar correr riscos de contaminação 
da Covid. Todavia, confesso que me soube 
bem os 30 minutos de espera e de voltar 
a ver filas em dia de eleições. Fez-me re-
cuar aos anos do dealbar da democracia 
no nosso país. Felicito todas a eleitoras e 
eleitores que saíram de suas casas para 
cumprirem o seu dever cívico. 

A taxa de abstenção continua a ser 
preocupante, mas tendo em conta a im-
possibilidade de alguns concidadãos a 

viverem na diáspora e nas dificuldades 
impostas pelo confinamento profilático, 
penso até que alguns compatriotas que já 
não votavam, há muito, fizeram-no des-
ta vez. Quem sabe, se muitos não foram 
para, com o seu voto, darem um sinal de 
que continuam a estar insatisfeitos com a 
classe política. É certo que seduzidos por 
promessas que não estão ao alcance do 
Alto Magistrado da Nação cumprir, dados 
os limites que a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa lhe impõe. Para além da 
possibilidade de dissolver o Parlamento 
o que resta ao Presidente da República é 
uma função de magistratura de influência. 
Legislar é com a Assembleia e governar é 
com os Governos que forem surgindo. 

Face aos resultados alcançados, al-
guns referiram-se a uma reconfiguração à 

direita, outros da mesma realidade, mas à 
esquerda. Quanto a mim, o que os votan-
tes quiseram expressar foi, mais uma vez, 
a vontade de uma reconfiguração política 
por inteiro. Com quase meio século de de-
mocracia, o povo gostaria de ter um país 
com menos desigualdades; com mais em-
pregos para todos, em particular para os 
jovens adultos, e os que ainda têm traba-
lho tivessem salários dignos para não en-
grossarem as fileiras da pobreza e em ris-
co de cair nela; com um Sistema Nacional 
de Saúde que satisfizesse as necessidades 
de todos sem terem que esperar meses a 
fio por uma consulta, um exame de diag-
nóstico ou qualquer ato terapêutico; com 
uma justiça mais célere e forte com os 
fortes; com atos políticos transparentes e 
tendo o cidadão, particularmente, os mais 

fragilizados como fim último e não os in-
teresses corporativos … 

A democracia não é um regime defini-
tivamente conquistado. Por esse mundo 
fora, incluindo a Europa, surgem sinais 
preocupantes, de que estão a regressar 
“messianismos” demagógicos para con-
quistarem os menos satisfeitos. A demo-
cracia constrói-se com ética, sentido do 
bem comum, fortalecimento da cidadania, 
menos ideologias e mais causas, maior 
justiça social. Com a desgraça pandémica 
que se abateu sobre nós, reconheço que 
os tempos não estão fáceis para os go-
vernantes. Mas há lições a aprender. Uma 
foi-nos dada no último ato eleitoral. Re-
configuremos o modo de fazer política ou, 
um dia destes o “poder do povo” se trans-
formará em “poderio sobre o povo”. 

A 20 DE JANEIRO de 1927, nasce em Leça 
do Bailio (Matosinhos) Manuel da Silva 
Martins (que viria a ser o 1º Bispo da Dio-
cese de Setúbal). 

Faria 73 anos no passado 21 de Janei-
ro. Forma-se no Porto e Roma, e em 1951 
é ordenado Sacerdote. Foi Vice-Reitor do 
Seminário Maior do Porto. Para além da 
Defesa da Causa Social, dedicou-se tam-
bém ao Ensino e Comunicação Social, em 
defesa dos mais necessitados. Por exílio 
do então Bispo do Porto, foi para pároco 
de Cedofeita, onde deixou obra feita.  Após 
regresso do exílio do Bispo do Porto, foi 
reconduzido no cargo anterior. A 16.7.1975, 
no verão quente do PREC foi nomeado 1º 
Bispo de Setúbal. 

Quando referiu: 
“Nasci Bispo de Setúbal, agora sou de 

Setúbal”.
Abdicou das vestes clericais fora da 

igreja, dedicou-se à Justiça e Paz, com 
presença muito ativa em defesa da co-
munidade, sobretudo dos mais carentes 
e marginalizados, apartidariamente, mes-
mo sem serem do Partido Comunista. 

Em boa hora foi assessorado e influen-
ciado pelo seu colaborador, o Setubalense 
e meu amigo de longa data, o Prof. Eugé-
nio Fonseca. 

Conhecido por “não ter papas na lín-
gua”, divertido, aberto, frontal. Que “divi-

dia os padres em 2 classes: os que acre-
ditam no que dizem...e fazem, e os meros 
funcionários”. 

No meio do povo, sentido-o, auscultan-
do-o, sabendo como ele vivia as situações 
de desespero em que se encontravam. 

Após fecho ou redução de atividade, 
de Empresas Industriais da Região, moti-
vando desemprego, pobreza, e influência 
negativa nos restantes indicadores Sócio-
-Económicos, denunciou: o desemprego, 
a fome, a injustiça social, o trabalho in-
fantil, a vida nas barracas, etc.

Na década de 80, convenceu o então 
PM - Cavaco Silva - a trazer a 1ª OID-Ope-
ração Integrada de Desenvolvimento para 
a Península de Setúbal:

Em 1988, foi criada a OID (Operação 
Integrada de Desenvolvimento) de Se-
túbal (onde cheguei a colaborar pontual-
mente, com Rui Mil-Homens). 

Daí até à Autoeuropa foi um passo, ini-
ciando a sua produção em 1994. 

Mas foi pena a Renault-Setúbal ter en-
cerrado um ano depois.

Nessa mesma época, tive a honra de 
o conhecer pessoalmente, apresentado 
pelo Diretor do Externato, o Padre Brito, 
e o prazer de falar com ele, por diversas 
vezes, nos almoços de Natal no Externato 
Frei Luis de Sousa (Almada) pertencente 
à Diocese de Setúbal. Conversas que de-

monstraram a sua forma “livre de  pen-
samento e energia inesgotável”, genui-
namente a colocava em defesa dos mais 
necessitados, e da Região de Setúbal.

Presidiu à Comissão da Ação Social e 
das migrações e Turismo, como membro 
da Conferência Episcopal Portuguesa.

Foi Presidente da Secção Portuguesa 
da “Pax Christi International”, de onde 
também se bateu pela causa de Timor-
-Leste, chegando mesmo a intervir na 
Sede da ONU 

Algumas autarquias designaram-no 
cidadão honorário, condecorando-o com 
várias medalhas de mérito, dando o seu 
nome à antiga Escola Secundária nº 1, que 
se chama agora Escola Secundária Dom 
Manuel Martins. 

Setúbal atribui o seu nome a um lar-
go, e erege-lhe alguns bustos e estátua, a 
mais recente e significativa em frente da 
Sé Catedral, numa iniciativa da Câmara 
Municipal de Setúbal.

Sesimbra atribui o seu nome a uma 
Avenida, a Avenida Dom Manuel da Silva 
Martins.

 Após 23 anos ao serviço da Região de 
Setúbal, com mais de 71 anos, a 23.4.1998 
passa a Bispo Emérito de Setúbal. 

Regressa à sua terra natal, e é-lhe atri-
buido o título de “doutor honoris-causa” 
pela Universidade Lusíada/pólo do Porto, 

onde também cheguei a dar aulas. 
A 24 de Setembro de 2017 às 14:05, com 90 

anos, morre em casa de familiares na Maia. 
A 5 de Outubro de 2017, a título pós-

tumo, foi agraciado com a Grã-Cruz da 
Liberdade.

Já reformado, com mais tempo livre, 
lembrei-me das suas motivantes pala-
vras, de um “verdadeiro homem do povo”, 
tendo sido o meu mentor, em matéria de 
eu investigar e alertar no SEMMAIS (des-
de 2013) para as injustiças que estavam a 
serem feitas à Península de Setúbal, que 
ainda – infelizmente - perduram.   

Parece que a sua obra necessita de 
novo folgo, a Região de Setúbal volta a ter 
necessidade de uma nova OID...

A Península de Setúbal volta a precisar 
de mais homens como este.

Paz à alma de um “Verdadeiro e Gran-
de Homem do Povo”! 

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Errata
Por lapso, na capa da última edição 
foi trocado o nome da associação 
ambientalista que desmente o estudo 
sobre poluição em Setúbal, que foi a 
Zero (como o texto interior referia) e 
não a Quercus.

CALDEIRA LUCAS
CONSULTOR TÉCNICO ECONÓMICO
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