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Mega central 
fotovoltaica ameaça 
reserva ecológica  
em Santiago
Se não houver obstáculos, Santiago do Cacém pode  
vir a acolher a maior central fotovoltaica do mundo.  
Mas a Quercus diz que parte do mega empreendimento 
ameaça reserva ecológica.
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Câmara do Montijo 
volta a homenagear 
Paulo Futre
O município vai voltar a atribuir a 
medalha de ouro ao ex-futebolista 
e o presidente Nuno Canta tem 
vontade de dar o nome de Paulo 
Futre a um equipamento do futuro 
complexo desportivo.
Pág. 4

PSD e CDS-PP não se 
entendem nas coligações 
autárquicas
Os dois partidos só fecharam ainda 
coligações em Almada, Moita e 
Montijo. PSD de Setúbal recusou 
e em Alcochete também. E não 
há grande entendimento sobre os 
outros concelhos.
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Seixal arranca  
com segundo maior 
parque urbano da AML
Só Monsanto, em Lisboa, ultrapassa 
a dimensão esperada para o Parque 
Metropolitano da Biodiversidade, no 
Alto da Verdizela. São mais de 400 
hectares integrados numa rede de 
trilhos.
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ABERTURA

Situação 
epidemiológica
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

A Incidência Cumulativa (IC) a 14 dias da 
COVID-19 no Distrito de Setúbal, compara-
tivamente a 01 de fevereiro apresenta a 08 
março uma variação negativa da ordem 
dos -40% de casos, encontrando-se a região 
na situação de risco moderado (214 casos 
confirmados por 100.000 habitantes).
Ambas regiões apresentam uma redução 
significativa de casos. Península de Se-
túbal, - 39% (-142 casos por 100.000 ha-
bitantes) e o Litoral Alentejano com uma 
diminuição de 150 casos por 100.000 ha-
bitantes (-50%).
Ao nível da maior redução de casos, regis-
ta-se no concelho de Alcácer do Sal (-74%), 
correspondendo ao território com menor 
nº de casos por 100.000 habitantes em 14 
dias (86).
Ao nível do enquadramento dos conce-
lhos do Distrito de Setúbal inseridos na 
Área Metropolitana de Lisboa, o conce-
lho de Palmela apresenta o maior número 
de casos confirmados por (450).

Nota: 
Resultou da reunião do INFARMED reali-
zada 8 de março 21, para efeitos de prepa-
ração do desconfinamento dos territórios 
a proposta de um novo “termómetro” do 
risco no país, novos níveis consoante a 
incidência do vírus. Os patamares de ris-
co para o país são assim desenhados con-
soante a incidência a 14 dias:

•  Nível 5 – risco elevado – acima de 240 no-
vos casos por 100 mil habitantes a 14 dias

•  Nível 4 – risco alto – acima de 120 novos 
casos por 100 mil habitantes a 14 dias

•  Nível 3 – risco médio – acima de 60 novos 
casos por 100 mil habitantes a 14 dias

•  Nível 2 – risco baixo – acima de 30 novos 
casos por 100 mil habitantes a 14 dias

•  Nível 1 – risco muito baixo – até 30 novos 
casos por 100 mil habitantes a 14 dias

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Território

Risco muito baixo Risco Baixo Risco Médio Risco Alto Risco Elevado

até 30  
novos casos  
por 100 mil  
habitantes  
a 14 dias

acima de 30  
novos casos 
por 100 mil  
habitantes  
a 14 dias

acima de 60  
novos casos  
por 100 mil  
habitantes  
a 14 dias

acima de 120  
novos casos por 

100 mil  
habitantes  
a 14 dias

acima de 240 
novos casos  
por 100 mil  
habitantes  
a 14 dias

Alcochete 187

Almada 209

Barreiro 192

Moita 227

Montijo   288

Palmela   308

Seixal 170  

Sesimbra   253

Setúbal 231

Alcácer do Sal 86  

Grândola 150

Santiago do Cacém 139

Península de Setúbal 220

Litoral Alentejano 150

Distrito de Setúbal 214

Fonte: Adaptado da reunião do INFARMED realizada 08.03.2021

DISTRITO DE SETÚBAL – SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 
INCIDÊNCIA CUMULATIVA A 14 DIAS – NOVOS PATAMARES  

DE RISCO DO DESCONFINAMENTO
 (8 março 2021)

MÁRIO DURVAL QUER CAMPANHA PELA RESPONSABILIDADE CIDADÃ

Ex-diretor regional de saúde acusa 
Estado de ter falhado na prevenção
Mário Durval, médico de saúde pública no Barreiro e ex-Delegado Regional de Saúde Pública de 
Lisboa e Vale do Tejo, considera que as populações nunca foram devidamente informadas e que a 
opção pela realização massiva de testes não foi a mais correta.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O ESTADO, ao não informar de modo 
satisfatório a população sobre as suas 
obrigações, terá sido o responsável pelo 
alastramento da pandemia de Covid-19 
em Portugal. A conclusão é do médico 
de saúde pública, Mário Durval, que até 
final do ano passado exerceu o cargo de 
Delegado Regional de Saúde Pública de 
Lisboa e Vale do Tejo. Em declarações ao 
Semmais, este responsável adiantou que 

a mensagem passada à população foi a de 
que era necessário fazer testes quando, 
em sua opinião, se deveria ter explicado 
que o mais importante era criar barreiras 
de segurança entre as pessoas.

“O Governo pareceu preocupado, so-
bretudo, em causar boa impressão. Per-
mitiu-se que os serviços de saúde só se 
empenhassem em transmitir números ao 
Governo, não lhes tendo sobrado tempo 

para fazerem o trabalho de análise per-
manente da epidemia a nível local. Os 
serviços de saúde não ficaram junto das 
instituições para orientarem medidas de 
contenção e corrigirem planos de contin-
gência e medidas erradas que, entretanto, 
foram postas em prática”, explicou, por 
escrito, o mesmo clínico.

Mário Durval considera que o Estado 
foi responsável pela ideia instalada de que 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS) seria o 
culpado pelo alastramento da pandemia 
por não realizar testes suficientes. “Não 
houve esclarecimento suficiente presta-
do às populações. O poder político quis 
aparecer e dar palpites em todas as situa-
ções, enquanto que aos cidadãos só lhes 
foi dado a saber que lhes competia obe-
decer”, adiantou.

CLÍNICO FALA EM DESCONTROLO  
DAS AUTORIDADES E FALTA DE MEIOS

O médico, que reconhece também ter 
acreditado, no início da pandemia, que os 
testes sobre testes seriam a melhor situa-
ção, diz agora que até “os autarcas fize-
ram ‘análises epidemiológicas’ e exigiram 
medidas desfocadas”.

A juntar a um aparente descontrolo 
das autoridades nacionais, surgiram as 

falsas notícias difundidas através das re-
des sociais que, diz, “alimentaram insub-
missão acéfala que promoveu contágios 
e desvalorizou a cidadania responsável”.

Por outro lado, afirma ainda Mário 
Durval, os serviços da linha da frente 
no combate à pandemia, que são os cui-
dados de saúde primários, não tiveram 
à sua disposição os meios que entende 
que deveriam ter existido. “Não havia 
recursos humanos nem materiais. Falta-
ram as barreiras de contenção, a análise 
epidemiológica e a geo-referenciação. 
E nem sequer as horas extraordinárias 
foram devidamente compensadas”, afir-
ma.

O ex-delegado Regional de Saúde Pú-
blica de Lisboa e Vale do Tejo, que agora 
trabalha no Centro de Saúde Pública Ar-
naldo Sampaio, no Barreiro, considera, 
por fim, que até que o efeito da vacinação 
comece a aliviar a carga imensa entre-
tanto transferida para os hospitais, será 
o momento de o Estado “fazer uma mo-
bilização nacional pela responsabilidade 
cidadã”. “Os estados de emergência e os 
confinamentos generalizados são resulta-
do do falhanço do exercício de cidadania. 
É necessário investir nos comportamen-
tos responsáveis”, conclui.  
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LUÍSA MALHÓ É A NOVA 
DIRETORA DA SEGURANÇA 
SOCIAL DE SETÚBAL
Luísa Malhó foi empossada terça-
feira como diretora do Centro 
Distrital de Setúbal da Segurança 
Social, ocupando o lugar deixado 
vago por Natividade Coelho, que se 
demitiu na sequência da polémica 
em torno da vacinação contra 
a Covid-19. A nova responsável 
exercia as funções de coordenadora 
do Programa Escolhas no Alto 
Comissariado para as Migrações. 

CVRPS CRIA LOJA NO DOTT  
PARA ESCOAR VINHOS DA REGIÃO
A Comissão Vitivinícola da Região 
da Península de Setúbal (CVRPS) 
abriu uma loja online no Dott. “Esta 
loja não pretende ser apenas uma 

montra, é também um convite à 
descoberta da diversidade que a 
península tem, desde a frescura 
dos vinhos brancos, aos Castelões 
típicos da região, até aos elegantes 
e exclusivos Moscatéis de Setúbal”, 
realça o presidente da CVRPS.

NAVEGADOR RODRIGUES 
SOROMENHO LIDERA ACADEMIA 
PONTO VERDE
Atualmente, a Escola Básica 
Navegador Rodrigues Soromenho, 
em Sesimbra, é o instituto de ensino 
com maior classificação do distrito de 

Setúbal no concurso Academia Ponto 
Verde. A decorre até ao final do ano 
letivo, a iniciativa é promovida pela 
Sociedade Ponto Verde.

A empresa tem vindo a avaliar as causas que levaram à escorrência de 
sedimentos no estuário do Sado, na sequência de dragagens que efetuou 
em janeiro deste ano. E afirma que vai proceder a uma intervenção para 
recuperação da pradaria afetada.

Teporset garante recuperação da pradaria afetada nas dragagens

10
É o valor em milhões que 
a câmara de Alcácer do Sal 
conseguiu do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
para financiar 13 milhões de 
euros de obras públicas. No 
total, foram submetidas pela 
autarquia 22 candidaturas a 
este programa.

7DIAS

“
Este prémio reconhece o 
trabalho que tenho feito 
nesta área (investigação  
e na área da ciência

ELVIRA FORTUNATO
A propósito da conquista  

do Prémio Pessoa 2020

EMPREENDIMENTO DE 1260 HECTARES ESTÁ PREVISTO PARA SANTIAGO DO CACÉM

Maior central fotovoltaica  
do mundo ameaça reserva ecológica
O projeto atual tem um custo estimado de 1.000 milhões de euros. A Quercus diz que 800 
hectares da obra se localizam em terreno protegido. A APA irá pronunciar-se até abril sobre  
a viabilidade ambiental. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A AGÊNCIA Portuguesa do Ambiente 
(APA) deverá pronunciar-se até abril so-
bre a viabilidade ou não da construção 
de uma central fotovoltaica próxima da 
localidade de São Domingos, na freguesia 
de Vale de Água, concelho de Santiago do 
Cacém. Trata-se, face à realidade atual, 
do maior projeto mundial para empreen-
dimentos do género e a sua consumação 
implica um investimento que pode chegar 
aos 1.000 milhões de euros. Há, no entan-
to, um grande entrave: a obra prevê ocu-
par cerca de 800 hectares que são Reser-
va Ecológica Nacional, facto que já levou 
a Quercus a anunciar que se vai opor.

O estudo de impacto ambiental deste 
projeto privado (a Prosalia é uma empresa 
luso-espanhola) ditará se o concelho terá 
ou não a possibilidade de receber uma ins-
talação de painéis solares que, prevê-se, 
irá ocupar uma área total de 1260 hectares 
e que terá capacidade para produzir mais 
100 mil megawatt de energia.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da câmara de Santiago do Cacém, 
Álvaro Beijinha, confirmou os contactos 
da empresa, mas salientou que a obra só 
será viável caso exista um parecer favo-
rável por parte da APA. “Todos os investi-
dores são bem-vindos ao nosso concelho, 
mas é evidente que pretendemos respei-
tar todas as determinações legais e que 
temos preocupações de carácter ambien-
tal”, disse o autarca.

No caso de o empreendimento vir a ser 
viabilizado, Álvaro Beijinha garante que a 

empresa responsável pela construção terá 
de satisfazer algumas contrapartidas que 
até já terão sido abordadas em encontros 
entre a edilidade e os responsáveis da Pro-
salia. “Terão de ser plantadas cortinas ar-
bóreas, para minorar o impacto visual, terá 
de existir um afastamento das casas, não 
poderão ser cortados acessos e, natural-
mente, deverão existir contrapartidas para 
a população” da freguesia de Vale de Água.

Já o diretor da Quercus no distrito 
de Setúbal, Paulo do Carmo, garante ao 
Semmais que o empreendimento, a ser 
executado no local anunciado, “põe em 
causa o objetivo de proteção ecológica e 
ambiental, tal como a prevenção e redu-
ção de riscos naturais”.

Paulo do Carmo garante que “serão 
movimentado 27 mil metros cúbicos de 
terras que integram a REN em zonas que 
estão ameaçadas por cheias e áreas estra-

tégicas de infiltração e proteção de recar-
ga de aquíferos”.

“É impensável que o projeto seja im-
plantado no local indicado. Assim não 
estamos a promover a defesa ambiental. 
É óbvio que nos vamos opor, tal como o 
irá fazer a população local, até porque 
existem muitos terrenos em redor onde 
o projeto pode ser executado. O Alentejo 
não pode ser apenas um conjunto de cen-
trais fotovoltaicas e estufas”, adiantou o 
ambientalista.

OBRA PODE VIR A EMPREGAR  
CERCA DE 2 MIL PESSOAS POR DIA

Os números associados ao projeto dão 
conta da sua dimensão. Para além dos cer-
ca de mil milhões de euros, há também a 
salientar o facto de a obra, durante os dois 
anos previstos para a sua construção, po-
der empregar, nos picos de maior intensi-

dade, cerca de 2.000 pessoas por dia.
“É evidente que este é um empreendi-

mento que, a ser concretizado, trará enor-
mes vantagens para Santiago do Cacém. 
Esperamos que aqui cheguem diversas 
empresas ligadas ao setor elétrico e das 
energias renováveis. Depois há sempre 
rendimento para os hotéis, para os res-
taurantes, para todo o tipo de comércio”, 
refere o presidente da edilidade.

Álvaro Beijinha diz estar confiante 
na aprovação do projeto e lembra que a 
localização dos painéis solares está pre-
vista para um terreno com cerca de 1.000 
hectares onde, atualmente, só existem 
eucaliptos. “Aquilo que se diz é que os 
eucaliptos são bem mais nocivos para o 
ambiente, mais não seja porque absorvem 
grandes quantidades de água e secam 
grandes extensões de terreno”, afirma.

O autarca diz ainda que “as energias 
renováveis são um desiderato mundial 
e não é por esta central ser considerada, 
no atual momento, como o maior projeto 
mundial, que isso terá repercussões nega-
tivas. Recordo que o mesmo se disse há 
mais de 20 anos, quando se construiu a 
central na Amareleja, e não há conheci-
mento de prejuízos ambientais”.

A esperança de que o projeto avance 
parece ser igualmente partilhada pelos 
responsáveis da Prosalia, empresa que já 
terá chegado a acordo com a REN - Rede 
Elétrica Nacional, para suportar os custos 
da construção de uma linha de alta tensão 
que canalizará a eletricidade na rede. 
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Expansão do porto de Sesimbra  
travado por falta de estrada
Pescadores e operadores portuários queixam-se de prejuízos por não conseguirem fazer circular 
em segurança, pela vila, os camiões com toneladas de peixe.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A EXPANSÃO do porto de Sesimbra para 
o Zambujal, a zona industrial da vila que 
ainda tem terrenos disponíveis, e a cria-
ção de acessos rodoviários que permitam 
aos industriais do setor pesqueiro circula-
rem por fora da localidade, sem constran-
gimentos e atrasos, são os motivos que le-
varam, na passada semana, o município, 
os operadores portuários e dezenas de 
armadores e pescadores a subscreverem 
uma carta-aberta ao primeiro ministro 
pedindo a resolução de um problema que 
já se arrasta há mais de 20 anos, mesmo 
tendo merecido por diversas vezes a ela-
boração e aprovação de projetos.

“O traçado existe e o projeto tam-
bém. Desde 2012”, adiantou ao Semmais 
o presidente da câmara de Sesimbra, 
Francisco Jesus, referindo-se à almejada 
via rodoviária que os utentes do porto 
defendem para, a partir do mesmo, po-
derem circular com os camiões frigorífi-
cos. “Não faz sentido que Sesimbra, sen-
do o principal porto de pesca do país em 
volume de pescado, não possua acessos 
condignos e que levem as viaturas em 

segurança e com rapidez até à A2”, afir-
mou.

Francisco Jesus foi acompanhado 
nesta reclamação pelos representantes 
de diversas entidades ligadas às pescas, 
nomeadamente Luís Pinhal, da Sesibal 
- Cooperativa de Pesca de Sesimbra, Se-
túbal e Sines, e por José Manuel Pólvora, o 

presidente da ArtesanalPesca, a organiza-
ção de produtores que opera na zona. Em 
conjunto, manifestaram desagrado pelo 
facto de a obra que reclamam ainda não 
ter sido executada e, em consequência, 
estarem a ser acumulados “acentuados 
prejuízos” para pescadores e operadores.

“Há condutores de camiões que se ne-
gam a descer até ao porto de abrigo. Di-
zem que é um buraco. Muitos outros não 
carregam as quantidades devidas, porque 
se torna muito difícil circular na estrada 
existente”, disse Luís Pinhal, acrescentan-
do que “a resolução deste problema seria 
um benefício para a pesca e para a vila”. 
“Deve prevalecer o bom senso, até porque 
a alternativa existe. O trajeto está feito e 
só falta alcatroar”, aditou.

Já José Manuel Pólvora diz que, para 
minorar prejuízos, a ArtesanalPesca já se 
viu obrigada a instalar mais um contentor 
frigorífico na área do porto. “Há conduto-
res de camiões que, por não conseguirem 
andar em segurança por dentro da vila, 
chegam a dormir lá. Por vezes, em lugar 

de se transportarem quatro contentores 
de pescado, apenas é possível fazer sair 
dois”, explicou.

PROBLEMA AFETA DIRETAMENTE  
MAIS DE 3 MIL PESSOAS

O presidente da câmara diz que a não 
construção do acesso (no Plano de Inves-
timentos para 2015/2020 a obra esteve 
prevista, entre o porto e a Carrasqueira, 
num total estimado de 6,5 milhões) está 
não só a impedir a progressão do porto, 
mas também a afetar a vida de “milhares 
de pessoas”.

“Estimamos que mais de 3.000 pes-
soas dependam diretamente da dinâmica 
do porto. De modo indireto esse número 
será muito superior. O porto tem capaci-
dade para crescer e os operadores querem 
que tal aconteça, mas isso só será possí-
vel se o Governo cumprir com o que já há 
muito está previsto e que é a construção de 
um acesso para camiões, o qual não só irá 
melhorar a atividade ligada à pesca, como 
até trará benefícios para o turismo da vila. 
O atravessamento da malha urbana é um 
obstáculo de monta para os camiões e 
também acaba por prejudicar as restantes 
atividades”, disse Francisco Jesus.

Na carta endereçada a António Costa, 
o autarca lembra que, caso a opção do Go-
verno não passe pela construção de uma 
estrada de raiz, existe sempre a possibili-
dade de se criarem acessibilidades atra-
vés de vias já construídas, mas que não 
estão asfaltadas. “O que é preciso é que, 
na sequência das muitas reuniões que já 
tivemos com vários ministérios, Sesimbra 
não volte a ficar esquecida e o problema 
seja finalmente resolvido”, reiterou.   
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Resolução do problema já se arrasta  
há mais de duas décadas

Montijo renova 
homenagens a Futre
A CÂMARA DO MONTIJO vai homena-
gear o ex-futebolista Paulo Futre com a 
medalha de ouro, a maior distinção con-
celhia, já a 14 de agosto, por ocasião do 
Dia da Cidade. 

Foi o próprio presidente do município, 
Nuno Canta, que avançou ao Semmais a 
distinção, confirmando-a como uma “re-
novação das homenagens ao melhor fu-
tebolista da sua geração e um dos maio-
res desportistas montijenses de todos os 
tempos”. “Paulo Futre tem uma carreira 
internacional que nos enche de orgulho e 
tanto nos honra”, salientou. 

A proposta vai ser levada à próxima 
secção de câmara e, segundo disse Nuno 
Canta ao Semmais, é vontade deste exe-
cutivo, por si liderado, atribuir também o 

nome do ex-futebolista montijense a um 
equipamento a edificar no futuro um par-
que desportivo do concelho

Recorde-se que Futre foi notícia no 
início de março nas redes sociais devido a 
um vídeo muito emotivo, quando tomou 
conhecimento da afirmação do Alcaide de 
Madrid, José Luís Martinez, que o consi-
derou como o seu maior ídolo: “Quando 
morrer gostaria que as minhas cinzas fos-
sem espalhadas pela faixa do Caldeirón 
(estádio do Atletic de Madrid) onde corria 
o Futre”, disse o autarca espanhol.

Futre nunca esqueceu a terra onde 
nasceu e resistiu sempre a naturalizar-se 
espanhol. Para muitos comentadores tem 
sido injustamente esquecido pelas autori-
dades portuguesas. 
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Autarquia e ICNF unem esforços  
na proteção da Arriba Fóssil
Lugar com mais de dez milhões de anos e a Mata dos Medos, mandada plantar por D. João V, 
são zonas em destaque paisagístico e turístico no concelho. Protocolo vai ajudar a sensibilizar a 
população para questões as ambientais.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

PRESERVAR o património natural exis-
tente, promover a educação ambiental e 
criar um plano de cogestão com o Insti-
tuto de Conservação da Natureza e Flo-
restas (ICNF) é o objetivo da Câmara Mu-
nicipal de Almada, que assim tenta criar 
novas condições de preservação da área 
de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da 
Costa da Caparica.

No concelho de Almada são cerca de 
dez quilómetros de arriba - uma suces-
são de estratos de rochas sedimentares 
com cerca de dez milhões de anos - e cuja 
preservação é considerada basilar. “É um 
património único, pelo que é fundamen-
tal conseguir a mobilização de todas as 
pessoas para o salvaguardar”, disse ao 
Semmais a presidente da autarquia, Inês 
de Medeiros.

De acordo com a autarca, o pedido 
de cogestão daquele espaço com o ICNF 
insere-se na política de transferência de 
competências decretada pelo Estado. “O 
que estamos a fazer ao celebramos um 

protocolo com o ICNF, que já aprovou a 
candidatura, é seguir as diretivas legais re-
lativas às paisagens protegidas. De acordo 
com o que está previsto no diploma, será 
criada uma equipa que terá a incumbên-
cia de criar um plano de trabalho. Esse 
plano de trabalho deve incluir a sensibili-
zação ambiental, a elaboração de projetos 
para a preservação da arriba e também 
a elaboração conjunta de estratégias de 
proteção”, adiantou a presidente. 

BOMBEIROS SAPADORES FLORESTAIS 
EM DEFESA DA MATA DOS MEDOS

A zona protegida da Arriba Fóssil da 
Costa de Caparica compreende também a 
denominada Mata Nacional dos Medos ou 
Pinhal do Rei, que foi mandada plantar por 
D. João V e classificada como reserva botâ-
nica desde 1971. Ao todo são cerca de 1570 
hectares ao longo da arriba, estendendo-se 
ainda ao concelho vizinho de Sesimbra.

O reforço da proteção da área florestal 
motivou também a criação, por parte da 

edilidade almadense, de uma nova equipa 
de bombeiros sapadores florestais. Estes 
trabalhadores especializados, segundo 
adiantou Inês de Medeiros, possuem for-
mação específica para atividades como a 
silvicultura preventiva e defesa da mata.

Esta equipa de sapadores é consti-
tuída por cinco elementos e estará equi-
pada com uma unidade hidráulica para 
supressão de incêndios e uma mini-gi-
ratória apetrechada com destroçadores 
para limpeza de matos. Terá também a 
importante função de sensibilizar as po-
pulações da área protegida para questões 
como a limpeza da floresta ou utilização 
de fogos. Será este grupo, de acordo com a 
presidente da câmara de Almada, que terá 
a responsabilidade de vigiar e intervir em 
primeiro lugar nos eventuais incêndios 
que se venham a declarar na área prote-
gida da Arriba Fóssil.

A grande afluência de visitantes ao lo-
cal, sobretudo durante o verão, quando 
milhares de banhistas procuram as praias 
da região, é uma das principais preocupa-
ções das autoridades locais e também do 
ICNF, que temem pela eventual destruição 
de uma zona que há alguns milhares de 
anos tinha o mar encostado, ali deixando 
inúmeros vestígios de fosseis marinhos.  
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Segundo maior parque 
urbano da AML  
surge no Seixal 
Destinado a promover a educação ambiental, o 
parque do Alto da Verdizela está integrado na Rede 
de Trilhos de Interpretação Ambiental do concelho.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

O SEGUNDO maior parque urbano da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), depois 
de Monsanto, vai ser criado no concelho 
do Seixal, abrangendo uma área superior 
a 400 hectares, na qual se insere a Rede 
de Trilhos de Interpretação Ambiental do 
município, já em implementação. 

Trata-se do Parque Metropolitano da 
Biodiversidade, no Alto da Verdizela, em 
Corroios, que numa primeira fase se es-
tende por cerca de sete hectares e onde 
a comunidade terá acesso a educação 
ambiental e ao contato com a natureza. A 
obra, cujo prazo de execução se prevê de 
270 dias, é superior a 400 mil euros. 

Em conversa com o Semmais, o verea-

dor do Ambiente, Bem-Estar Animal, Ser-
viços Urbanos e Proteção Civil, Joaquim 
Tavares, adiantou que o parque, pela di-
mensão e localização, assumirá “um pa-
pel importante na estrutura verde e de 
recreio” do concelho.

O autarca destaca a mais-valia desta 
nova área como “uma zona calma e de 
contato com a natureza, perto das praias 
e em estreita ligação com a vizinha mata 
da Quinta da Apostiça com as suas lagoas, 
flora e outros interesses naturais”. 

O parque terá diversas valências, 
que resultam num conjunto de espaços/
atividades que se “interligam e comple-
mentam” de forma a abranger “o máximo 

possível de utentes, de diversas idades e 
aptidões físicas. Estas valências permitem 
atividades sazonais, “maximizando a in-
tervenção no território”. 

Assim, na primavera e no verão, o cli-
ma favorece, naturalmente, as “atividades 
ao ar livre”, como caminhadas, jogging 
e passeios de bicicleta, enquanto no in-
verno e na primavera, a componente de 
sensibilização ambiental será destacada, 
uma vez que os habitats apresentam uma 
“maior atividade biológica”, nomeada-
mente a reprodução e diferentes estágios 
de desenvolvimento dos anfíbios. 

Segundo o vereador Joaquim Tavares, 
o parque, que poderá ser utilizado por 

utentes com mobilidade reduzida, terá 
mobiliário em material reciclado, como 
“bancos e papeleiras com mini-ecopon-
to”. Já a iluminação, apenas no caminho 
de ligação ao Espaço de Educação Am-
biental, será “solar e autónoma”, evitan-
do-se assim a construção de uma rede 
elétrica. 

O Espaço de Educação Ambiental des-
tina-se a “servir de apoio aos utentes do 
parque e da Rede de Trilhos”, está dota-
do de “uma componente de divulgação e 
observação da natureza/biodiversidade 
e pretende ser um marco na paisagem 
de promoção de conceitos para o futuro, 
como a Ecologia”, revela o autarca. 

MILHÕES PARA REABILITAR ÁREAS DEVOLUTOS E CRIAR UMA NOVA URBANIDADE 

Montijo projeta mini Expo  
para frente ribeirinha
Habitação de renda económica, mas também de entidades privadas, espaços verdes e desportivos 
e ainda uma área cultural. A beira-rio da cidade vai renascer. Já há aprovações municipais e 
negociações concluídas. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A FRENTE RIBEIRINHA do Montijo está 
em processo de requalificação e reabi-
litação urbana. A câmara municipal tem 
em andamento projetos para três antigas 
e devolutas instalações, tornando-as em 
zonas de habitação, espaços verdes, equi-
pamentos desportivos e culturais.

O presidente da autarquia Nuno Can-
ta, avançou ao Semmais que estes proje-
tos são, em primeiro lugar, um negócio al-
tamente lucrativo “para o município e os 
seus habitantes”. “Comprámos ao Novo 
Banco a antiga fábrica da Izidoro por 248 
mil euros, quando a mesma foi avaliada 
em 1,5 milhões de euros. Comprámos o 
pavilhão onde irá ficar instalado o Clu-
be de Judo do Montijo por 38 mil euros, 
quando o valor da avaliação foi de 400 
mil euros. As instalações da antiga estação 
ferroviária foram a custo zero”, adiantou.

Falando de cada um dos espaços, 
Nuno Canta esclareceu que a antiga fá-
brica Izidoro irá dar lugar a 60 fogos de 
renda económica, destinados a jovens e 
famílias com menos rendimentos, e ficará 
ainda dotada com uma série de serviços. A 
área a edificar será de aproximadamente 
dois hectares.

Ao lado da fábrica situa-se o terreno 

onde, desde a década de 1980, funcionou 
a estação ferroviária. Aí, de acordo com 
o autarca, surgirá um jardim, numa área 
com cerca de meio hectare e onde antes 
existiam carris e composições ferroviá-
rias, mas também um refeitório para os 
sem-abrigo do concelho (mercê de uma 
parceria com a Misericórdia) e, no edifício 
principal da estação, que será recupera-
do na totalidade, será instalado o museu 
do brinquedo, aproveitando a câmara a 
coleção de um particular que reúne peças 
de várias eras. “Como curiosidade, e 

também para ilustrar a dimensão da 
coleção, recordo que existem diversos 
brinquedos de lata, sendo que as mesmas 
foram recolhidas nas antigas fábricas”, 
explicou Nuno Canta.

Por fim, num antigo pavilhão indus-
trial também adquirido ao Novo Banco, a 
autarquia irá construir, nos cerca de 1000 
metros quadrados, um pavilhão desporti-
vo que será ocupado pelo Clube de Judo 
do Montijo. “O clube passa a ter o triplo 
do espaço para treinar e competir. Ficará 
responsável pela construção de balneá-

rios e ficará ainda com uma área para fa-
zer a sua instalação social”, concretizou o 
edil.

INICIATIVA PARTICULAR É FUNDAMENTAL 
NA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO 

A par dos projetos camarários, estão 
igualmente previstos diversos empreen-
dimentos de particulares. Nuno Canta diz 
mesmo que serão investidos milhões de 
euros, criando-se assim, numa zona da ci-
dade que atualmente tem poucos equipa-
mentos e reduzida ocupação, uma área de 
elevada qualidade e à beira-rio. “Será uma 
espécie de mini Expo”, disse. 

“Este conjunto de obras, que se irá 
prolongar por todo o próximo mandato 
e, talvez, até por outro, já tem um plano 
orientador, para que todos os espaços a 
criar estejam sintonizados, equilibrados 
em termos arquitetónicos”, afirmou ainda 
o responsável camarário.

Nessa mesma zona vai ainda nascer o 
novo centro de Saúde do Montijo. Nuno 
Canta, a propósito da construção deste 
equipamento, disse que “o atual centro já 
é pequeno para as necessidades, pelo que 
o novo irá servir para melhorar as condi-
ções de saúde no concelho”. 
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‘Revolução’ no tráfego da Costa da Caparica
O primeiro passo será, muito em breve, a construção de uma rotunda junto ao acesso do IC20. 
Depois há projetos para construir uma estrada florestal e até uma via de emergência. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A entrada do trânsito na Costa da Capari-
ca vai ficar simplificada através da cons-
trução de uma rotunda no final da via rá-
pida IC20. A obra, que ainda não tem data 
de execução prevista, servirá também 
para minimizar o impacto da circulação 
dos veículos dentro da cidade. O custo 
estimado ronda os 302 mil euros. Este é, 
apenas, o primeiro passo de um projeto 
bem mais vasto e que compreende tam-
bém a construção de mais vias alternati-
vas e, até, a aquisição, por parte da câma-
ra de Almada, do “Transpraia”, o comboio 
que circula pelas dunas que delimitam as 
praias do concelho.

A decisão de construir a referida ro-
tunda foi tomada no primeiro dia de fe-
vereiro, em reunião do executivo camará-
rio, que vai financiar o projeto tal como o 
farão as Estradas de Portugal em relação 
a uma outra via já pensada e que servirá 
igualmente para retirar o trânsito de den-
tro da cidade.

Em declarações ao Semmais, a presi-
dente Inês de Medeiros, disse que a cons-
trução desta rotunda é “apenas uma parte 
de um projeto bem mais desenvolvido. “É 
preciso acabar com alguns nós rodoviá-
rios que congestionam a Costa da Capari-
ca e isso será possível não só com a cons-
trução da rotunda, que irá acabar com o 

cruzamento existente, mas também com 
a construção de uma estrada que conduza 
até à zona da Torre das Argolas”, adiantou.

CONSTRUÇÃO DE ESTRADA FLORESTAL 
E VIA DE EMERGÊNCIA EM PROJETO 

Inês de Medeiros disse também que, 
embora sem qualquer data ainda definida, 
a autarquia pretende adotar mais e me-
lhores medidas rodoviárias para a Costa 
da Caparica. Essas soluções passam pela 
construção de uma estrada florestal, pela 
construção de uma via de emergência, 
de modo a possibilitar uma maior fluidez 
de todas as viaturas de prestação de so-
corros e que atualmente são obrigadas a 
enfrentar os congestionamentos no inte-
rior da cidade e, também, pelo processo 
de aquisição, por parte do município, do 
“Transpraia”. “Este é um processo que, 
certamente, ainda irá demorar algum 
tempo a ser concretizado, até porque o 
comboio é propriedade de particulares, 
sendo que alguns deles nem sequer resi-
dem em Portugal. As negociações estão de 
algum modo condicionadas devido à pan-
demia, mas a aquisição deste transporte 
por parte da câmara é um desejo concreto 
e com vários anos”, explicou a autarca.

Também o presidente da junta de fre-
guesia local, José Ricardo, salientou a 

importância de resolver rapidamente a 
questão do acesso à Costa da Caparica. 
Com a chegada do verão e o previsível 
aumento de visitantes, caso não se voltem 
a repetir as restrições em consequência 
da pandemia, “é fundamental resolver os 
congestionamentos de trânsito e aliviar 
a circulação dentro da cidade”. “Retirar o 
máximo de trânsito é uma questão am-
biental e de qualidade de vida, mas tam-
bém uma medida que poderá ajudar o tu-
rismo e o comércio locais”, disse.

Inês de Medeiros, aludindo ainda às 

questões ambientais e de simplificação do 
tráfego, confirmou, tal como o Semmais já 
anunciara, que está a ser estudado o espa-
ço canal para a Costa da Caparica receber 
o Metro Sul do Tejo, um transporte rápido 
e não poluente que atravessa o centro ur-
bano de Almada e cujo prolongamento é 
reclamado pela população e pelos autar-
cas. Mas, tal como já disse José Ricardo, 
também a edil não quer o metro a atra-
vessar o espaço urbano. “Não concordo 
com o metro a dar a volta por dentro da 
Costa”. 

Requalificação da Avenida  
da Liberdade no Barreiro avança
Uma frente de rio com vida, mais valorizada e harmoniosa é a meta do 
município do Barreiro com a intervenção prevista para a Avenida da 
Liberdade, na Verderena.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

REFORMULAR a Avenida da Liberdade, 
principal via de acesso ao Terminal Ro-
do-Ferroviário-Fluvial, com a construção 
de uma rotunda, mais zonas verdes e pe-
donais e o prolongamento da ciclovia que 
começa no Parque Recreativo Polis, era 
uma obra “há muito desejada” para o Bar-
reiro. 

Em declarações ao Semmais o presi-
dente do município, Frederico Rosa, re-
conhece tratar-se de “uma das avenidas 
mais movimentadas” da cidade e um dos 

“pontos negros” a nível rodoviário na re-
lação das pessoas com o trânsito.

Com a eliminação de toda a semafori-
zação naquela via da freguesia da Verde-
rena, o aumento do espaço pedonal e das 
zonas verdes fruíveis, não esquecendo a 
intervenção e crescimento da ciclovia jun-
to à zona ribeirinha, ficam criadas condi-
ções para “uma melhor fluidez do trânsito, 
um melhor acesso das pessoas ao terminal 
e um melhor usufruto da área pública para 
passeios de bicicleta”, explica o autarca. 

INTERVENÇÃO VISA POR FIM AO CAOS 
QUE SE ARRASTA HÁ DÉCADAS

A construção de uma rotunda, prevista 
no projeto, permitirá a resolução do caos 
na circulação rodoviária que há várias dé-
cadas tem colocado os nervos à flor da pele 
de milhares de habitantes do Barreiro e de 
outros concelhos limítrofes. “Por tratar-se 
de uma zona de grande afluxo de pessoas, 
é importante melhorar o espaço público, 
o qual confina com o Polis recentemente 
concluído”, defende o autarca, acrescen-
tando que o resultado será uma “zona de 
frente de rio com vida e mais valorizada”.  

Mas nem só de obras de superfície 
vive o plano. Segundo o edil barreirense, 
está prevista uma intervenção em todas 
as infraestruturas do subsolo, como redes 
de água, saneamento e de águas pluviais, 
que “já são muito antigas”, ou seja, “vai ser 
tudo refeito com novas redes”. 

A empreitada arranca ainda este mês 
e tem um custo de dois milhões de euros, 
uma parte financiada por fundos comunitá-
rios, e um prazo de execução de seis meses. 

Numa segunda fase, a câmara munici-
pal ambiciona que o terreno junto à esta-
ção dos barcos, propriedade da Direção-
-Geral do Tesouro, passe para a posse da 
autarquia, “existindo já um princípio de 
acordo”, para que o espaço público seja 
“dignificado e contribua para aproximar o 
Barreiro e os barreirenses da frente rio”, 
revela Frederico Rosa, mostrando-se oti-
mista que no segundo semestre de 2022 a 
obra possa arrancar. 

Empresários  
de ‘olho’ na 
Startup
Enquanto decorrem as obras de 
adaptação de uma antiga fábrica, no 
interior do Parque Empresarial do 
Barreiro, para acolher a Startup, um 
projeto orçado em 850 mil euros e 
encarado como um “polo de conhe-
cimento e inovação” para fixar novas 
empresas, o município tem sido con-
tatado por “imensas pessoas” para se 
inteirarem de todos os pormenores, 
o que deixa Frederico Rosa bastante 
orgulhoso. “Com este ‘feedback’ não 
tenho dúvidas de que esta Startup 
irá ser um sucesso, mas só depois 
de concluirmos o regulamento é 
que poderemos admitir inscrições”. 
A Startup deverá estar pronta até ao 
verão. 
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OS DOIS PARTIDOS NÃO SE ENTENDEM NA MAIOR PARTE DOS CONCELHOS, INCLUINDO SETÚBAL

Coligação PSD/CDS-PP  
quase abalroada no distrito
Os dois partidos só devem concorrer em coligação em Almada, Montijo e Moita, havendo ainda 
possibilidades em Santiago do Cacém e Grândola. Em Setúbal a rutura gerou embaraços.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

ESTÁ DIFÍCIL o entendimento entre os 
dois partidos que nos últimos oito anos 
juntaram forças em eleições autárquicas 
no distrito. E só devem juntar os votos em 
Almada, Montijo, Moita e, eventualmente 
Santiago do Cacém e Grândola. 

O Semmais sabe que as negociações já 
decorrem há muito tempo, mas, na maior 
dos casos, “têm derrapado numa inex-
plicável soberba dos dirigentes do PSD”, 
confirmam fontes centristas ligadas ao 
processo. A questão central parece residir 
no facto de o CDS estar com níveis mui-
to baixos de popularidade e, segundo os 
social-democratas “não terem muito para 
dar nas próximas autárquicas”.

Este mal-estar, que nenhum dos líde-
res distritais, Paulo Ribeiro (PSD) e João 
Merino (CDS-PP) quer assumir, vai durar 
até pelo menos o final do mês, altura em 
que ambas as estruturas definiram para 
fechar os negócios eleitorais para outubro 
deste ano. “Nem tudo está a correr bem, 
mas continuamos a discutir as várias hi-
póteses com o nosso parceiro até 31 de 
março, cumprindo o que foi estabeleci-
do”, reiterou João Merino. Já Paulo Ribei-
ro prefere confirmar os concelhos onde 
“é mais que provável o entendimento em 
Almada, Montijo e Moita, onde “pode vir a 
ser reeditada a velha AD”, aludindo à par-

ticipação, para além do CDS-PP, do PPM 
e do MPT.

Setúbal, onde o PSD aposta forte em 
Fernando Negrão, que em 2009, conquis-
tou, em coligação com os centristas, um 
dos melhores scores da direita - alcançan-
do 25,43% dos votos e relegando o PS para 
o terceiro lugar -, ainda estava aberto até 
à última quarta-feira, mas a concelhia terá 
declinado o ‘ajuntamento’. As razões para 
deixar de contar com cerca de 1500 votos 
que o CDS diz manter, prendem-se, segun-

do as fontes do Semmais, com o facto de 
o candidato Fernando Negrão “querer um 
discurso mais virado para a esquerda”.

ALMADA SALVA POR UM TRIZ  
E MAL-ESTAR E EM ALCOCHETE 

Para se ter uma noção das dificuldades 
de entendimento, a coligação em Almada 
para as eleições de outubro passou por 
um triz numa eleição renhida na concelhia 
social-democrata almadense, com 8 votos 
a favor e 8 contra, com desempate da JSD. 

E, mesmo sem ninguém querer assu-
mir o ‘incidente’ político, está ainda no 
subconsciente dos social-democratas o 
facto de o CDS-PP, após as eleições de 
2017, “ter ido a correr cair nos braços do 
PS em Alcochete” que ganhou a câmara, 
como refere uma fonte do PSD. 

Ainda assim, os líderes estão mais ou 
menos confortáveis. O responsável má-
ximo do PSD no distrito, Paulo Ribeiro, 
que é também recandidato em Palmela, já 
garantiu as candidaturas em Setúbal (Fer-
nando Negrão), Alcochete (Pedro Louro), 
Almada (Nuno Matias), Bruno Vitorino 
(Barreiro), Luís Nascimento (Moita), João 
Afonso (Montijo), Bruno Vasconcelos 
(Seixal), Francisco Luís (Sesimbra), Luís 
Santos (Santiago do Cacém). Resta fechar 
Alcácer do Sal, Grândola, que poderá ser 
um candidato oriundo do CDS-PP, e Sines, 
onde o PSD não apresentou lista em 2017, 
e que nas eleições de outubro deste ano 
deverá concorrer com a única mulher das 
suas listas à presidência de câmaras.

No CDS-PP a espera tem dificultado o 
processo de escolha, mas João Merino ga-
rantiu ao Semmais que o partido “está a pre-
parar tudo para concorrer a todos os con-
celhos do distrito”. Com exceção de Sines, 
onde os centristas estão tentados a apoiar 
um novo movimento de independentes. 

Dores Meira assume  
choque de titãs  
em Almada
A apresentação da candidatura deve ocorrer 
em abril, com a pandemia aligeirada. Dores 
Meira promete luta, num projeto para “dar 
brilho a Almada” e acabar com a “satelização” 
em relação a Lisboa.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O PCP está entusiasmado com a candida-
tura da Maria das Dores Meira à câmara 
de Almada, elegendo como objetivo re-
cuperar o município liderado desde 2017 
pela socialista Inês de Medeiros.

“Está para muito breve” o anúncio for-
mal da candidatura e os dirigentes do PCP 
de Almada garantem “uma equipa muito 
forte” e uma “luta democrática”, disse ao 
Semmais o ex-vereador António Matos. 

A candidatura a Almada da ainda pre-
sidente da câmara de Setúbal, que gere por 

eleição direta há três mandatos - o que a 
impede de concorrer ao mesmo municí-
pio -, confirma a notícia do Semmais pu-
blicada em janeiro de 2020, altura em que 
a própria assegurava estar a ser “pres-
sionada para essa hipótese” e a avaliar 
uma eventual decisão. Agora acabou por 
aceitar a indigitação e diz estar disposta 
a “trabalhar com o afinco de sempre para 
voltar a dar brilho a Almada”.

Em declarações ao Semmais, Dores 
Meira “promete trabalho, seriedade e 

muito empenho”, porque “Almada não 
pode continuar a ser uma cidade satélite 
de Lisboa, pelo que precisa de reganhar a 
sua autonomia estratégica e a dignidade 
de uma grande metrópole da região e do 
país”.  

 Disposta a mudar “muita coisa” no 
concelho em que reside desde os 12 anos 
de idade, a autarca quer ainda “voltar 
a aproximar o município das pessoas”, 
contrariando o que diz ter sucedido neste 
mandato do PS em relação “aos trabalha-
dores, aos empresários e ao movimen-
to associativo”. E garante que vai contar 

com “gente de Almada empenhada num 
objetivo comum”. “Tenho um grande car-
tão-de-visita, que é a obra que até ao final 
do mandato vou deixar em Setúbal e logo 
após as eleições vou arregaçar as man-
gas para colocar Almada do lado certo”, 
acrescenta a autarca.

“CONTINUIDADE” SADINA  
ENTREGUE A ANDRÉ MARTINS

A saída de autarca da luta pela câmara 
sadina abriu uma fresta pela qual a oposi-
ção pretende entrar para ganhar Setúbal. 
André Martins, com larga experiência, 
oriundo do partido ecologista “Os Verdes” 
é a escolha da CDU. Dores Meira afirma 
que não foi escolha sua, mas “disse logo 
sim, que era a pessoa certa”. 

Para a ainda presidente da câmara sa-
dina, André Martins, que superou nomes 
como Nuno Costa, presidente da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, a maior do 
concelho, e vereadores como Manuel Pis-
co ou Pedro Pina, “é um estratega e tem 
uma visão de continuidade do nosso pro-
jeto, sendo que algumas obras estruturais, 
como a requalificação da Várzea ou a re-
visão do PDM passaram pelas suas mãos”. 

“Esteve quinze anos de trabalho co-
migo e, para além das suas capacidades, 
é muito competente e empenhado. Fico 
feliz por deixar Setúbal nas suas mãos”, 
finalizou. 
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Chega  
vai a todas
TEXTO ANABELA VENTURA

ANIMADO pelos resultados das sonda-
gens, o Chega de André Ventura prepara 
candidaturas a todas as câmaras do dis-
trito de Setúbal, garantiu ao semmais Luís 
Maurício, líder da distrital.

O próprio antevê a sua candidatura 
ao município de Setúbal, com a expetati-
va de “ser eleito vereador”, bem como em 
Almada, Moita ou Alcochete, cujo candi-
dato deverá ser o recém-eleito presidente 
do Conselho de Jurisdição distrital, Nuno 
Gabriel. “Estamos em grande crescimen-
to e acho que temos muitas possibilida-
des de conseguir eleger um lote razoável 
de autarcas”, afirma Luís Maurício.

Com o mote “trabalhar, trabalhar, tra-
balhar”, os responsáveis do Chega, que 
apontam também Afonso Brandão, como 
candidato à câmara de Palmela, garantem 
que vão fazer “uma campanha de luta, 
mantendo os princípios do partido” nesta 
luta eleitoral. Sendo as primeiras autár-
quicas do partido, Maurício confessa que 
“tudo o que se conseguir já é uma vitória”.

As listas não estão ainda totalmente 
fechadas, mas o Chega afirma que até ao 
final deste mês serão encerrados os pro-
cessos de escolha e feito o respetivo anún-
cio público. 

Histórico do PS bate com a porta 
e pode avançar para Setúbal
Com 46 anos de militância, Fidélio Guerreiro, demite-se do PS e prepara 
movimento independente para candidatura à câmara de Setúbal.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

APÓS 46 ANOS de militância partidá-
ria, tendo mesmo sido em três mandatos 
presidente da Assembleia Municipal de 
Setúbal, o histórico dirigente socialista 
da cidade sadina, Fidélio Guerreiro, bateu 
com a porta e demitiu-se do partido no 
início deste mês.

As razões foram apresentadas numa 
carta dirigida à concelhia de Setúbal, na 
qual alega as contradições do Governo 
sobre a criação da NUT III para a penínsu-
la de Setúbal e a falta de resposta do par-
tido, ao mais alto nível, às reivindicações 
do Movimento Pensar Setúbal, de que é 
presidente.

O abandono do partido de Fidélio 
Guerreiro, que nos anos 80 liderou, en-
quanto líder do Núcleo Empresarial da 
Região de Setúbal (Nerset) a Operação 
Integrada de Desenvolvimento (OID), 
foi confirmada ao Semmais pelo líder da 
concelhia do PS de Setúbal, Paulo Lopes, 
que não quis fazer comentários. 

Na mesma missiva, a que o nosso jor-
nal teve acesso, e para provar o seu des-
conforto, o ex-dirigente socialista lembra 

“conversa e promessas” havida de for-
ma particular tanto com, António Costa, 
como com Ana Catarina Mendes, líder da 
bancada do PS na AR. “No dia 14 de junho 
de 2016, durante uma visita do primeiro 
ministro a Setúbal afirmei a necessida-
de de o Governo avançar com uma nova 
OID para a região e ele (António Costa) 
respondeu-me que tinha razão e que iria 
criar um programa específico para resol-

ver a crise, mas tal não aconteceu, nem 
sequer consegui ser recebido”, lamentou 
Fidélio Guerreiro.

CANDIDATURA DEVERÁ SER 
APRESENTADA NO INÍCIO DE MAIO

“Completamente livre” de qualquer 
ligação ao PS, o ex-socialista pondera 
agora candidatar-se à câmara de Setúbal 
em nome de um novo movimento polí-
tico sob a sigla “Amar Setúbal. Sempre”. 
“Estou disponível porque nunca neguei 
a ajuda ao meu concelho, mas neste mo-
mento estou a fazer uma reflexão face a 
um diagnóstico em curso para Setúbal, 
bem como sobre as restantes candidatu-
ras partidárias”, confessou ao Semmais.

E se avançar parte do seu programa 
incluirão as propostas que o Movimen-
to Pensar Setúbal tem vindo a reivindi-
car deste 2016, nomeadamente “insistir 
num plano articulado com o Governo e 
dar prioridade aos fundos comunitários 
numa estratégia que aposte no tecido em-
presarial assente na inovação, novas tec-
nologias e na transição climática”.  
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Edil do Montijo acredita que  
o Governo vai voltar à BA 6
Nuno Canta lembra que a sua cidade continua a ser a que tem estudos 
aprovados e em vigor e salienta que a obra na BA 6 pode conduzir à 
construção de pontes para o Barreiro e Seixal.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O VETO DOS MUNICÍPIOS do Seixal e da 
Moita, que assim impediram que avan-
çassem, na Base Aérea nº 6, no Montijo, 
as obras para construção do aeroporto 
complementar a Lisboa, não é aceite pelo 
presidente da cidade, Nuno Canta, como 
uma opção em defesa da região, mas an-
tes como “um veto político”.

“Apesar de o processo estar agora pa-
rado, estou convencido que o Governo, 
quando tiver de optar, escolherá novamen-
te o Montijo como local para instalação do 
aeroporto”, disse o autarca ao Semmais. 
Os motivos, diz, baseiam-se na “melhor 
qualidade do Montijo, que ao contrário da 
solução Alcochete, até tem aprovado um 
estudo de impacto ambiental”.

A Autoridade Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC) impediu, na passada semana, 
o avanço da construção do aeroporto, de-
pois de as câmaras municipais da Moita e 
Seixal se terem oposto à obra. Aguarda-se 
agora um eventual novo pedido de Ava-
liação Ambiental Estratégica e, também, a 
apresentação de soluções alternativas.

Não poupando críticas aos edis da 
CDU, que não aceitaram viabilizar a obra, 
Nuno Canta afirma que o “veto político 
demonstra que alguns autarcas nem se-
quer estão preocupados com o desen-
volvimento dos próprios concelhos, uma 
vez que com a construção do aeroporto 
na Base Aérea nº 6 todos iriam lucrar, tal-
vez até mais do que o Montijo, pois não 
devemos esquecer que com o aeropor-
to surgiram também as pontes entre o 
Montijo e o Barreiro e entre o Barreiro e o 
Seixal, que só dista quatro quilómetros”.

OBRA EM ALCOCHETE IMPLICA  
“ABATE DE ÁRVORES PROTEGIDAS”

O presidente da câmara do Montijo 
disse que as 101 medidas ambientais apre-
sentadas para que a pista comercial pu-
desse ser instalada na sua cidade foram 
analisadas e aprovadas e que essa mesma 
aprovação ainda se mantém em vigor, “ao 
contrário, por exemplo, do que acontece 
em Alcochete, cujo estudo que se efetuou 
há muitos ano já não tem validade. Fazer o 
aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete 
implica o abate de milhares de sobreiros, 
que como sabemos é uma árvore protegida. 
Quando há muitos anos se fez o estudo para 
Alcochete, não se colocava esse problema”.

“As pessoas falam muito das questões 

ambientais, mas, pelos vistos, não co-
nhecem bem os estudos e o que foi deci-
dido. Por vezes dizem-se coisas erradas, 
como por exemplo, afirmar-se que o Ae-
roporto Humberto Delgado, em Lisboa, é 
temporário. Deixou de o ser quando An-
tónio Costa era presidente da câmara de 
Lisboa e Passos Coelho era primeiro mi-
nistro. O Montijo, por isso, será sempre 
um aeroporto, com menos voos do que 
se afirma. Também se fala que o barulho 
dos aviões pode incomodar 60 mil pes-
soas, mas isso não corresponde à verda-
de. O cone utilizado pelos aviões não irá 
interferir com esse número de residen-
tes, uma vez que os aviões estarão a voar 
alto”, adiantou. 

Santos diz que Canta “defende  
interesses de uma multinacional”
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 

O PRESIDENTE da Câmara do Seixal, 
Joaquim Santos, considera que a não 
aprovação da construção do aeroporto 
complementar no Montijo “é uma ques-
tão política porque defende o interesse 
nacional”, contrariando o congénere do 
Montijo, Nuno Canta, que havia dito que 
aquele autarca, em conjunto com Rui 
Garcia, da Moita, só não viabilizam a obra 
por motivos partidários.

Joaquim Santos, em declarações ao 
Semmais, disse que o seu município não 
defende a opção Montijo porque está a 
“defender os interesses regionais e nacio-
nais, ao contrário do autarca do Montijo, 
que parece mais interessado em defender 
os interesses de uma multinacional”.

Continuando a comentar as declara-
ções do edil montijense, o presidente do 

Seixal negou também que o veto à obra, 
em conjunto com A Moita (ambos da CDU) 
seja apenas uma questão partidária. “Que-
ro lembrar que, a propósito do aeroporto, a 
câmara do Seixal já aprovou em 2018 uma 
proposta do Governo, por concordar com 
ela, e que mais tarde não concordámos 
com outra proposta governamental sobre 
o mesmo assunto, por dela discordarmos”.

Especificando os motivos pelos quais 
o Seixal não concorda com a opção Mon-
tijo, Joaquim Santos fala de questões am-
bientais e também do bem-estar da popu-
lação. “No Montijo haverá o ruído de 24 
aviões por hora, ruído esse que irá afetar 
cerca de 90 mil pessoas. Ao invés, em Al-
cochete, esta questão do ruído pode co-
locar-se apenas para umas 400 pessoas”.

O autarca disse depois que caso a obra 

vá por diante nas instalações da Base Aérea 
do Montijo, será necessário criar uma pa-
rede de betão a isolar a pista do rio, a qual 
irá retirar toda a vista à população. “Será 
necessário construir um paredão de be-
tão com cerca de 2,5 quilómetros. Paredão 
esse que terá a altura de dois pisos, sendo 
que terá também de ser feito um aterro 
com cerca de sete metros”, acrescentou.

Sobre os custos da obra, Joaquim San-
tos considerou que a mesma nunca será 
mais cara em Alcochete do que no Mon-
tijo, acusando o presidente da ANA - Ae-
roportos e Navegação Aérea, José Luís 
Arnaut, de dizer “um conjunto de menti-
ras” que “o Governo tolera porque está ao 
serviço das multinacionais e deixa que os 
grandes grupos económicos se coloquem 
acima da lei”. 

ANAC impediu avanço da obra no Montijo, fundamentada na oposição da Moita e Seixal

A MINHA FREGUESIA 

NACIOLINDA SILVESTRE,  
PRESIDENTE UNIÃO FREGUESIAS  
COINA-PALHAIS

Recandidata 
pelo PS  
em nome 
da “obra” 
camarária
TEXTO ANABELA VENTURA  
IMAGEM DR

AUTARCA desde 2013, a independente 
Naciolinda Silvestre, afirma que a união 
de freguesias Coina-Palhais a que preside 
ganhou “um grande fôlego” neste último 
mandato, alicerçado por um conjunto de 
obras e maior descentralização financeira 
por parte da câmara do Barreiro.

A começar por algumas obras que ofe-
receram à população melhor qualidade 
de vida. “Passeios pedonais nas Covas de 
Coina, requalificação de muitos arrua-
mentos, como são os casos das ruas José 
Monteiro Vinhais e a Gago Coutinho, uma 
reivindicação com mais de oito anos, com 
esgotos a correr a céu aberto, e que ficou 
concluída em fevereiro”, explica.

E não esquece outras obras “estrutu-
rantes e profundas” que o novo execu-
tivo camarário, liderado por Frederico 
Rosa, empreendeu na freguesia que di-
rige. “Conseguimos, através da câmara, 
resolver graves problemas de roturas de 
condutas muito antigas, nomeadamente 
em Coina, na Rua Professor Maria Rita 
Amaro Duarte, com mais de 80 anos e 
que rebentou alguma vezes. Mas também 
em Palhais, que pouco a pouco está a ser 
resolvida. São obras de saneamento que 
carecem de muito investimento”.

Também em Palhais está em curso ou-
tro grande projeto que aguarda luz verde 
da CCDR-LVT. Trata-se de um novo po-
lidesportivo que, segundo afirma, “só vai 
ser possível porque a autarquia cedeu um 
terreno público na Quinta da Várzea do 
Outeiro”. 

Mas há outras conquistas como o re-
gresso dos CTT às duas localidades da fre-
guesia, serviços alojados agora nas insta-
lações da autarquia. “Fomos hostilizados 
pela oposição, mas era uma reivindicação 
da população e está a correr muito bem”, 
adianta, sem esquecer novos semáforos, 
duas novas paragens de autocarros e pas-
seios pedonais em Covas de Coina. 
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“MARÉ DE FADO” 

O “Maré de Fado” aposta em oito noites 
de música para desfrutar via através do 
Facebook e Youtube da câmara e nas 
rádios Amália e Sines. Esta sexta-feira, 
sob o tema “Histórias de Mar”, atuam 
Daniela Giblott, Joana Rita, Armando 
Casal e André Batista. 
Sines
12 de março, às 21h30

“TEATRO E SINGULARISMO”

No âmbito do Dia Mundial do Teatro, 
é transmitido no Youtube e Facebook 
do município a iniciativa “Teatro e 
Singularismo”, que inclui vídeos e 
mensagens do terceiro Manifesto do 
Teatro “O Bando”.
Palmela
De  17 a 21 de março

“BAMBOLINICES”

O GATEM – Espelho Mágico recorda, 
em documentário, a mais recente edição 
do “Bambolinices”. São memórias para 
ver, no Facebook do grupo, em registos 
de vídeo e de fotografia das atuações da 
Bienal de Teatro e Artes Performativas 
para Toda a Família. 
Setúbal
14 de março, às 11h00

“DE CASA EM CASA”

Esta sexta-feira, no Facebook da 
câmara, o “De Casa em Casa” traz-
nos um concerto de canto lírico com 
Constança Sousa e Melo. E no dia 18, a 
atuação é e de Miroca Paris, com os seus 
sons groove e música de Cabo Verde e de 
Portugal. 
Alcochete
12 e 18 de março, às 21h30

AgendaTEATRO EXTREMO PREPARA PARÓDIA AOS ‘SUPER-HERÓIS’ 

“Supertudo” incentiva  
a mudar o mundo
Destinada a todos os tipos de público, a peça é uma paródia aos super-
heróis e mostra a atitude que se deve tomar para combater o mal.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

UM HERÓI com poderes sobrenaturais e en-
carregue de destruir as ações do mal da sei-
ta do Grande Dragão, e a fazer justiça, pelas 
suas próprias mãos, são o enfoque principal 
da próxima produção teatral do Teatro Ex-
tremo (TE), sediado em Almada há 27 anos. 

Fernando Jorge Lopes, diretor do TE, 
explica ao nosso jornal que a sociedade 
anda assustada com as maldades da seita 
do Grande Dragão e que a misteriosa Jo-
nes decidiu criar o corajoso herói Super-
tudo, que dá título à nova peça da com-
panhia profissional almadense, ainda sem 
data oficial para estrear.  

No elenco de “Supertudo” estão Bibi 
Gomes, Luzia Paramés, Jaime Soares, 
Afonso Guerreiro e César Melo, prontos 
para proporcionar momentos de animação 
a todas as faixas etárias, como refere Fer-

nando Jorge Lopes: “Este é um espetáculo 
dirigido a todos os tipos de público, que 
tem como pano de fundo uma paródia aos 
super-heróis e mostra que papel cabe às 
pessoas comuns da nossa sociedade para 
tentar mudar o mundo em que vivem”. 

PROGRAMAÇÃO DO SEMENTES ESTÁ 
FECHADA E AGUARDA MELHORES DIAS

No que concerne ao Festival Semen-
tes, destinado aos mais novos, Rui Cer-
veira, responsável pelo certame anual do 
TE, esclarece que a edição deste ano “de-
penderá da evolução da pandemia da Co-
vid-19”. E avança que a programação está 
“encerrada e calendarizada” para decor-
rer entre 21 de maio e 6 de junho, na sua 
26.ª edição. “Os nossos parceiros, além 
do município, estão a aderir à iniciativa e, 

se a situação epidemiológica o permitir, o 
26.º Sementes irá acontecer em Almada, 
Moita, Sesimbra, Seixal, Montemor-o-
-Novo e Odivelas”, sublinha o ator Rui 
Cerveira.

Esta estrutura profissional mantém 
a sua atividade em Almada, desde 1994, 
com apoio do Ministério da Cultura/
DGArtes, Câmara Municipal de Almada, 
Juntas de Freguesia de Almada, e outros 
municípios e entidades públicas e pri-
vadas, que costumam, também, apoiar o 
Festival-Mostra Internacional de Teatro 
para o Pequeno Público. 

Subfinanciamento 
e incertezas
Quanto a dificuldades, o grupo, de 
acordo com Fernando Jorge Lopes, 
queixa-se de “sub-financiamento” e 
“incertezas para o desenvolvimento 
dos nossos trabalhos, a médio prazo, 
para não falarmos de um horizonte 
mais longínquo a que se junta, ine-
vitavelmente, a situação provocada 
pela pandemia que vem afetando 
todo o tecido artístico, com o adia-
mento e cancelamento de espetá-
culos, oficinas do serviço educativo 
e outras atividades dependentes da 
normalização da vida”. 

Nuno Guerreiro foi 
bronze na “Máscara”
O artista algarvio, que escolheu Setúbal para 
viver, confessa que vestir a pele da Coruja foi 
uma experiência que marcará para sempre a 
sua carreira musical. 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“FOI UMA das aventuras mais brilhan-
tes da minha carreira. Jamais esquecerei. 
Libertei-me... foi mesmo muito giro”. Foi 
desta forma que o vocalista da Ala dos 
Namorados, Nuno Guerreiro, a residir em 
Setúbal, descreveu a sua participação na 
segunda edição de “A Máscara”, da SIC, 
que lhe valeu o terceiro lugar do podium, 
atrás do ator António Camelier (Coelho) 
e do ator/apresentador Pedro Granger 
(Lobo), o grande vencedor do programa.   

O cantor, de 48 anos, natural de Lou-

lé, que vestiu, no programa de entrete-
nimento, a pele da Coruja, confessa que 
“não pensava” chegar à final, no passado 
domingo. Por isso, o “bronze é maravilho-
so”. E conclui: “Foi incrível. Adorei, estou 
feliz. Espero que se tenham divertido tan-
to como eu. Diverti-me imenso. Fui mais 
além e desafiei-me a mim mesmo”. 

A dar aulas de canto na Academia 
Luísa Todi, em Setúbal, Nuno Guerreiro 
revelou ao Semmais que está a preparar 
o seu quarto álbum a solo, mas que, de-

vido à pandemia da Covid-19, a produção 
do CD teve de ser “abrandada” há mais 
de um ano. “É um disco muito bonito 
e especial que me enche a alma. Está 
quase terminado. Está repleto de grandes 
canções e letras que tocará a alma de 
todos nós. Com muita fé e esperança, 
haverá novidades muito em breve”.   

Nuno Guerreiro, que foi presidente do 
júri das Marchas Populares de Setúbal, em 
2018, começou a cantar aos 16 anos, é con-
tratenor e estudou canto lírico no Conser-
vatório Nacional, onde obteve também o 
diploma de bailarino profissional. 
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PREÇO DO METRO QUADRADO PARA CONSTRUÇÃO FOI DE 1.731 EUROS EM 2020

Mercado imobiliário 
cresce em todo o distrito
A procura de casas é superior à oferta e alguns preços já aumentaram  
25 por cento. A banca facilita aquisições. Muitas habitações são 
compradas em obra ou até em planta. Aumenta o interesse dos 
estrangeiros e o pagamento a pronto.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O MERCADO IMOBILIÁRIO no distrito 
de Setúbal está em alta e assim se deverá 
manter por mais dois ou três anos. A con-
vicção é dos agentes imobiliários locais, 
que têm registado um aumento na pro-
cura de casas superior à oferta existente. 
A explicação para a “explosão” verificado 
assenta, sobretudo, na saturação do par-
que habitacional lisboeta e na proximi-
dade da margem Sul à capital, transfor-
mando-a numa alternativa cada vez mais 
procurada.

Rachid Timchara, proprietário da imo-
biliária Cote d’Azur e de uma empresa de 
construção civil explicou ao Semmais que 
nem a pandemia, que fez com o que o ne-
gócio da venda de casas tivesse estagnado 
por dois ou três meses, impediu que 2020 
fosse um bom ano para o setor. “Vende-
ram-se tantas casas como em 2019. No 
meu caso, que também sou construtor, 
posso garantir que aumentei os preços 
em cerca de 25 por cento, uma vez que a 
procura foi superior à oferta”.

“Lisboa está muito cara e os preços 
praticados em Setúbal não são exagera-
dos”, disse ainda o mesmo empresário, 
referindo que a progressão das vendas no 
distrito tem sido gradual e, em sua opi-
nião, ainda com capacidade para poder 
aumentar. “Ainda não atingimos o limite 
e, certamente, nos próximos dois ou três 
anos os negócios irão continuar a aumen-
tar em toda a margem Sul”.

Para Edgar Coelho, da Century XXI, 
no Seixal, é importante “referir que a rea-
lidade de Setúbal é bem diferente da de 
Lisboa. Em Setúbal quase não se constrói 

em altura. Não se fazem prédios há 20 ou 
30 anos porque os herdeiros dos antigos 
construtores não seguiram o negócio. O 
que existe é muita transação de vivendas. 
As casas que existem vendem-se e reven-
dem-se ‘n’ vezes”, alegou. 

O mesmo responsável, cuja empre-
sa tem 250 funcionários, movimenta 
3,5 milhões de euros anuais e é uma das 
400 maiores do país, diz que as moradias 
constituem cerca de 90 por cento da nova 
habitação construída no distrito. “Falta 
construção em altura e sobretudo aparta-
mentos T3 (os mais procurados por famí-
lias jovens), os quais se vendem em uma 
ou duas semanas. Já os T1 ou T5 podem 
ficar muitos meses no mercado”.

Dados estatísticos da imobiliária Idea-
lista, calculados, sobretudo, com base nos 
anúncios de venda, referem que no início 
de fevereiro deste ano o preço médio para 
construção em todo o distrito de Setúbal 
foi de 1.731 euros por metro quadrado. 
Analisando os valores do primeiro mês 
de 2021 com o homólogo do ano anterior, 
constata-se que nos 13 concelhos do dis-
trito apenas cinco tiveram variações ne-
gativas. No entanto, se se fizer a mesma 
comparação com fevereiro de 2020, ape-
nas em Santiago do Cacém (menos 0,2 por 
cento) não houve aumento do preço por 
metro quadrado para construção.

O proprietário da Cote d’Azur diz que 
os concelhos de Sesimbra e Montijo, mas 
também Almada, são aqueles em que de-
tetou uma maior taxa de crescimento nas 
vendas. Esta perceção coincide, de resto, 
com os valores da Idealista, que aponta 

para Sesimbra um preço médio por metro 
quadrado de 2.214 euros (a segunda mais 
elevada em todo o distrito) e para Almada 
um valor de 2.024 euros (o terceiro mon-
tante mais alto). No topo da lista, como 
seria de esperar, encontra-se o concelho 
de Grândola, com a construção a atingir 
3.304 euros por metro quadrado.

LINHAS DE CRÉDITOS BANCÁRIOS 
ESTÃO A ALAVANCAR O SETOR 

Rachid Timchara diz que um dos fa-
tores que mais tem contribuído para o 
crescimento das vendas de habitação no 
distrito de Setúbal é o apoio da banca, que 
não tem fechado ou inflacionado as linhas 
de crédito.

“A atitude da banca tem sido muito 
importante para os negócios imobiliários, 
permitindo que as classes média e baixa 
continuem com possibilidades de aceder 
ao parque habitacional. Há muita gente a 
comprar numa fase em que as casas ainda 
estão em construção ou até em planta”, 
garante.

Por outro lado, não são apenas as 
classes média e baixa que estão a recorrer 
ao mercado imobiliário da margem Sul. 
Os indicadores mais recentes, ainda de 
acordo com Rachid Timchara, apontam 
para uma grande procura por parte de 
compradores estrangeiros. “Há, de facto, 
muitos estrangeiros a comprar e a pedir 
informações. É verdade que existem mui-
tas compras de estrangeiros, mas também 
de portugueses, de casas de valor mais 
altos e com pagamentos a pronto”, acres-
centou.

Ainda sobre os preços de construção, 
Edgar Coelho diz que são os bancos e 
respetivos avaliadores os mais determi-
nantes. “Se existirem três bancos a deter-
minarem um valor de 100 mil euros, será 
esse o valor de um determinado imóvel e 
não os 120 mil que possam estar a ser pe-
didos”, afirmou.

O agente da Century XXI refere, por 
fim, que no nosso distrito existem preços 
divergentes para todo o tipo de habitação. 
“No Seixal, junto ao centro de estágio do 
Benfica, um apartamento pode custar 200 
mil euros, mas duas ruas abaixo, a 100 
metros, outros apartamentos até maiores, 
já custam metade do preço”.

Aspetos como a localização, os trans-
portes, a existência de escolas e hospitais, 
a segurança, as acessibilidades e a maior 
ou menor proximidade dos locais onde 
existem mais comércio e serviços contri-
buem para determinar o preço do metro 
quadrado para construção em cada um 
dos concelhos.  

Concelho Preço em 2021 Variação face  
a janeiro de 2020

Variação face  
a fevereiro de 2020

Alcácer do Sal  - 1.774 -1,1% +12,1%

Alcochete  - 1. 894 +2,5% +4,2%

Almada  - 2. 024 +0,5% +10,4%

Barreiro  - 1.349 0,0% +8,4%

Grândola  - .3304 +1,1% 0,0%

Moita - 1.163 +0,6% +18,9%

Montijo  - 1.640 +1,8% +7,1%

Palmela   - 1.420 -0,4% +11,9%

Santiago do Cacém  - 1.086 -0,3% -0,2%

Seixal - 1.614 -1,3% +12%

Sesimbra  - 2.214 +0,3% +34,5%

Setúbal  - 1.590 +0,2% +8,6%

Sines - 1595 -12,7% +7,9%

Fonte: Idealista

IMAGEM DR

NO DISTRITO de Setúbal, os processos 
de insolvência aumentaram em fevereiro 
deste ano, em termos concretos, 63,9 por 
cento revelando-se como um dos terri-
tórios do país que maior subida registou 
face ao período homólogo de 2020. O pior 
cenário registado foi no distrito de Lisboa, 
com o valor de insolvências mais elevado, 
225 por cento. Comparativamente a 2020, 
“verifica-se um aumento de 23,6 por cen-
to em Lisboa”, avançou em comunicado a 
Iberinform, filial da Crédito y Caución.

Contudo, há regiões que registaram 
decréscimos nas insolvências. É os casos 
dos distritos de Beja e Leiria onde se ve-
rificaram descidas na ordem dos -25% e 
-16,7 por cento respetivamente. 

A empresa indica também que, no 
âmbito nacional, as insolvências de em-
presas registaram um aumento de 32 por 
cento em fevereiro, num universo de 514 
empresas insolventes, ou seja, mais 124 
em relação ao mês homólogo do ano pas-
sado. 

Por setores de atividade, os principais 
aumentos sentiram-se nas áreas da eletri-
cidade, gás, água e na indústria hotelaria 
e restauração e das telecomunicações. 
Um menor número de insolvências face 
ao período homólogo de 2020, registou-
-se nos setores da Indústria Extrativa, -50 
por cento, e agricultura, caça e pesca em 
-28,6%.

Já o número mais significativo de no-
vas empresas constituídas pertence a Lis-
boa com 1.716 constituições, seguindo-se 
o Porto com 1.225. “Contudo, ambos os 
distritos apresentam quebras acentuadas 
neste indicador: Lisboa decresce 46% e o 
Porto 28,9%”, sublinharam. 

Quanto às constituições, até ao final 
de fevereiro, todos os distritos do país 
apresentavam variações negativas. No 
caso do de Setúbal, a variação negativa 
rondou os -36,8%.  

Falências 
disparam 
63,9% 
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Dinâmica dos ginásios  
do distrito travou a fundo 
Nos ginásios do distrito, o cenário é crítico e os proprietários anseiam 
pela reabertura dos espaços. O Semmais falou com alguns profissionais 
da área que tiveram de encerrar o negócio temporariamente ou, até 
mesmo, adiar a inauguração. 

TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

HÁ DOIS MESES que os espaços dedica-
dos ao exercício físico voltaram a encer-
rar por tempo indeterminado, no cum-
primento das medidas extraordinárias 
de combate à pandemia. Em Setúbal, o 
Complexo Desportivo Municipal Supera, 
na Praça de Portugal, previa inaugurar no 
primeiro trimestre de 2020, mas a previ-
são foi por “água abaixo”. “A pandemia 
alterou tudo e tivemos que nos adaptar 
à conjuntura. Temos tudo pronto para 
quando poderemos abrir”, conta Roberto 
López Gómes, responsável de comunica-
ção do espaço que será o segundo do gru-
po Supera no país, ainda sem data para 
abertura na cidade sadina. 

Na Charneca da Caparica, os dois 
“Aquafitness”, a funcionar desde 2000, 
foram outros dos clubes do distrito a sen-
tir os impactos da Covid-19. As quebras de 
faturação rondam os 76%, em relação a fe-
vereiro de 2020, e os apoios do Estado, es-

ses, não são suficientes para se manterem 
inativos por muito mais tempo. “A nível 
de rendas, só recebemos um apoio men-
sal até dois mil euros, o que corresponde 
a 5% do valor, o que não é nada, é ridículo. 
Tivemos que avançar com as moratórias 
das rendas dos espaços. Já estamos no 
limite”, desabafa Paula Almeida, uma dos 
três sócios que gerem os ginásios. 

Este é mais um desafio para a gerên-
cia, depois do primeiro confinamento que 
ditou uma redução significativa de clien-
tes desde março de 2020, que passou dos 
seis mil para os dois mil inscritos nos dois 
“Aquafitness” que contava com mais de 100 
profissionais, a grande maioria trabalhado-
res independentes. “Os trabalhadores do 
quadro, estão em lay-off à exceção dos ge-
rentes que não estão abrangidos nesta me-
dida de apoio. Até nisso o Estado não nos 
apoia”, disse Paula Almeida que é também 
operacional de desporto nos espaços.

ESPAÇOS AGUARDAM REABERTURA  
EM BREVE PARA NÃO DEFINHAR

Já no Litoral Alentejano, as poupanças 
têm sido a única fonte de sobrevivência 
para o casal Joaquim Antunes e Rita An-
tunes, responsáveis e os únicos profis-
sionais do X-GYM, sediado no Complexo 
Desportivo do município Grândola. “Em 
2020 estivemos encerrados no primeiro 
confinamento e tentámos recuperar no 
resto do ano. Agora, o ginásio está fechado 
há mais de dois meses e tivemos de recor-
rer às poupanças outra vez”, partilha com 
o nosso jornal Rita Antunes, avançando 
que o ginásio começa a “entrar numa fase 
muito crítica” se permanecer encerrado 
por muito mais tempo. “Qualquer fonte 
em que saia água, mas não entre, começa 
a secar”, remata. 

Segundo o presidente da Associação 
de Ginásios e Academias de Portugal 
(AGAP), José Carlos Reis, os apoios que os 

ginásios têm recebido são muito escassos, 
porque a maioria dos profissionais deste 
setor são prestadores de serviços. 

Quanto à data de reabertura destes 
espaços, o mesmo responsável acredita 
que “devemos reabrir na primeira fase do 
desconfinamento, porque além de sermos 
seguros, somos essenciais para a saúde e 
bem-estar físico e psíquico dos portugue-
ses”. 

Ginásios reiteram que são locais seguros  
e essenciais para o bem-estar
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 34º e 36º  do Código Cooperativo, convoco a Assembleia Geral da SO-
CRABINE - Cooperativa dos Camionistas Fornecedores de Materiais de Construção de Respon-
sabilidade Limitada, para reunir, em sessão ordinária, na  nova sede na Estrada Nacional 10 em 
Coina, (Bombas) no dia 24 de Março de 2021 (Quarta-feira), pelas 19.00 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1.º – Apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2020, bem como o pa-
recer do conselho fiscal;
2º. – Outros assuntos de interesse

Atendendo à fase pandémica em que nos encontramos e à experiência das assembleias pas-
sadas, entende o Conselho de Administração ser possível realizar a assembleia em condições 
de segurança, desde que o número de presenças não ultrapasse o de 20 pessoas.
Para o efeito, os associados devem confirmar, por telefone para o número 21 214 88 90, ou por 
e-mail para milene.bronze@socrabine.pt, até dois dias antes da realização da assembleia a sua 
presença, sob pena de não poderem entrar na mesma, caso o número de associados atinja os 20.
A entrada na sala deve ser feita respeitando o distanciamento legal exigido entre os associa-
dos, com o uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos à entrada das instalações.
Os associados deverão ocupar os seus lugares com o distanciamento entre si.

NOTA:
Se, à hora marcada para a reunião, não estiverem presentes mais de metade dos cooperado-
res com direito de voto ou seus representantes devidamente credenciados, a assembleia reu-
nirá, às 19.30 horas, com qualquer número de cooperadores, no mesmo local, em conformidade 
com o disposto no artigo 37.º dos Estatutos.

Palhais, 9  de Março  de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Francisco Simões Mateus

NEGÓCIOS

Cabo submarino potência  
desenvolvimento tecnológico em Sines
Estabelecida a ligação entre a cidade e Fortaleza, no Brasil, aguarda-se agora o surgimento de um 
conjunto de novas empresas e criação de postos de trabalho.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O SEGUNDO TRIMESTRE do ano trará a 
Sines a possibilidade de reforçar a sua im-
portância no setor tecnológico. Nessa al-
tura deverá ficar totalmente operacional o 
primeiro cabo submarino para comunica-
ções que liga a Europa e a América Latina 
e prevê-se que comece a ganhar forma a 
área de empresas Sines Tech. 

A cidade e a brasileira de Fortaleza 
passam a estar ligadas numa extensão 
de 10.119 quilómetros, criando-se ainda 
condições, quer na Europa (via Lisboa e 
Madrid), quer no Brasil (através do Rio de 
Janeiro e de São Paulo) para melhorar a 
qualidade e velocidade das transmissões 
entre os dois continentes. Sines, como 
local de ancoragem de uma das extre-
midades do cabo marítimo da empresa 
EllaLink, passa a ser um dos principais 
polos.

“É com enorme satisfação que vemos 
este projeto a concretizar-se. A ligação 
em Sines foi terminada em janeiro pas-
sado e agora foi feita a conexão no meio 
do Atlântico. Mas não foi um projeto fá-
cil de concluir, houve muitas barreiras 
pelo caminho. A instalação de cabos sub-

marinos não se encontra tipificada na 
legislação e tiveram de intervir muitas 
entidades. Se a instalação de cabos sub-
marinos, no programa de ordenamento 
do território nacional, é uma estratégia 
prioritária e diferenciadora para Portugal, 
então temos de solucionar estas dificul-
dades de modo a que o País seja atrativo 
para estes investimentos, que concorre-
rem no mundo global”, disse ao Semmais 
o presidente da câmara de Sines, Nuno 
Mascarenhas.

LIGAÇÃO PODE ALAVANCAR 
DIVERSIDADE ECONÓMICA DA REGIÃO 

O autarca referiu ainda que “da insta-
lação deste cabo, e da sua estação de re-
ceção, surge uma oportunidade inédita e 
única para a diversificação económica da 
região. Estamos empenhados, com a aicep 
Global Parques e com a Ellalink, na cap-
tação de investimentos para o Sines Tech, 
um parque de localização empresarial, na 
ZILS, destinado a empresas tecnológicas”.

Em janeiro deste ano, durante a ce-
rimónia de ancoragem do cabo em Sines, 
já Nuno Mascarenhas havia salientado a 

importância do empreendimento para o 
desenvolvimento tecnológico da cidade. 
“Com o cabo submarino e a área de im-
plantação de empresas Sines Tech, a cida-
de passará também a ser uma referência 
no setor tecnológico, baseado na inovação 
e no conhecimento e sem pressão ambi-
ental. Esta nova aposta irá incrementar 
a atividade económica na região e con-
tribuir para uma nova realidade que não 
se baseará apenas no porto e nos setores 
estratégicos como também nas energias e 
a petroquímica”, referiu.

A ligação por cabo submarino de Si-
nes a Fortaleza tem um custo estimado 
de 150 milhões de euros. No início deste 
mês foi realizada a junção final do equi-
pamento, operação que decorreu a mais 
de 4.500 metros de profundidade. Após 
esta ligação realizaram-se os testes de 
conectividade, restando agora apenas o 
final do processo de comissionamento 
da rede, para que os centros de dados de 
Sines, mas também de Lisboa e de Madrid, 
fiquem definitivamente ligados à América 
Latina. 

2,6 milhões para 
Observatório do Mar
Reconversão dos Armazéns da Ribeira possibilita 
o surgimento de um centro de exposições onde 
estarão em destaque a cultura e o turismo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO

SINES TERÁ em breve um novo polo tu-
rístico e cultural de relevo nacional. Tra-
ta-se do Observatório do Mar, um centro 
de exposições que irá nascer no conjunto 
de edifícios onde antes funcionaram os 
Armazéns da Ribeira, e cujos trabalhos de 
recuperação e transformação vão ultra-
passar os 2,6 milhões de euros.

Segundo o município, que assinou no 
início da semana o auto de consignação 
da empreitada, os armazéns constituem 
um dos mais importantes conjuntos edi-
ficados da cidade. Era ali que, há algumas 
décadas, os pescadores locais guardavam 
parte das suas artes. Agora prevê-se que 
esse mesmo espaço possa vir a incluir 
não só o legado histórico da pesca arte-
sanal, mas também uma área dedicada 
ao imaginário oceânico, onde irá assumir 
figura de destaque o navegador Vasco da 
Gama.

“A concretização do Observatório do 
Mar é de uma importância inquestioná-
vel para Sines e para a memória coleti-
va das gentes de Sines e de Porto Covo. 
É um equipamento que evocará toda a 

tradição atlântica do concelho, a história 
de Sines desde os Descobrimentos, ter-
minando com uma justa homenagem à 
tradição da pesca”, adiantou Nuno Mas-
carenhas. 

O edil disse ainda ao Semmais que “a 
estratégia que visamos para o Observa-
tório do Mar é que possa funcionar como 
um centro interpretativo, interativo, lúdi-
co e pedagógico ao mesmo tempo. Esse 
desafio é muito interessante. O observa-
tório articula-se com uma série de ou-
tros equipamentos no âmbito da Rota do 
Património, desde o Castelo, à Igreja das 
Salas, entre outros, comunicando direta-
mente com o Parque Arqueológico Suba-
quático que ficará ali mesmo em frente, 
junto ao molhe da Docapesca. Neste par-
que poderão ver-se achados arqueoló-
gicos que estão ao largo da nossa costa, 
muitos de navios naufragados há vários 
séculos”.

Apesar de a obra ter um custo esti-
mado de quase 2,7 milhões de euros, 85% 
deste total será proveniente do Alentejo 
2020/Portugal 2020. 
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EDITORIAL
RAUL TAVARES

DIRETOR             

Hora  
de atacar  
a pobreza  
de frente
NÃO SEI BEM o que Marcelo quer dizer 
com as suas preocupações com a pobre-
za em Portugal que, com a pandemia, au-
mentou de forma muito preocupante. Mas 
sei que cá e na Europa deveria ser o mote 
para um virar de políticas.

Talvez esta experiência de saúde públi-
ca, que afetou a Europa e o Mundo, tenha 
colocado algum juízo nos decisores políti-
cos contemporâneos e que os faça, agora, 
olhar para algumas prioridades ostraci-
zadas nas últimas décadas, colocando as 
pessoas como causa maior da política.

De que Europa estamos a falar, perten-
cente ao primeiro mundo, quando existem 
no seu espaço vital 92 milhões de pessoas 
em risco de pobreza. Há dez anos, o ob-
jetivo europeu era reduzir em 20 milhões 
esse rácio, mas todas as políticas em-
preendidas, nomeadamente o crescimen-
to económico e a criação de emprego, não 
beneficiaram as populações com baixos 
níveis de educação e mais desfavorecidos 
socialmente.

Não sei se aprendemos alguma lição 
com esta pandemia, agora que a Comis-
são Europeia lançou um novo repto com 
outras metas ambiciosas, nomeadamente 
a redução em 50% da pobreza ou do seu 
risco até 2030. Mas se as prioridades con-
tinuarem a ser voltadas para o crescimen-
to financeiro e não para o desenvolvimen-
to estrutural, chegaremos a essa meta pior 
do que estamos.

Em Portugal, rezam os números, re-
gistaram-se melhorias substantivas nos 
últimos 35 anos, mas continuamos a ter 
quase dois milhões dos nossos em situa-
ção precária e muito precária.  

Qualquer plano ou estratégia que não 
olhe para este fosso de forma séria está 
talhado ao fracasso. E se não for agora, 
com dinheiro, vontade política e agen-
da europeia, dificilmente recuperaremos 
desta pandemia social que atrasa o país e 
a Europa. 

OPINIÃO

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Terrível Estado

Aplausos

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

HOJE SAI o primeiro álbum da Mas-
carenhas-Martins, Terrível Estado. 
Por termos decidido usar Companhia 
no nome da nossa estrutura, torna-se 
difícil descolarmo-nos da ideia de que 
somos um grupo de teatro. É verdade 
que nestes primeiros anos foi sobretu-
do através dos espectáculos que cons-
truímos este projecto, mas desde que 
imaginámos (a Maria Mascarenhas e 
eu) ter uma estrutura, que pensámos 
que seria multidisciplinar.  Os grupos 
acabam por reflectir as características 
e desejos de quem os funda, por isso 
a ligação a determinadas áreas não é 
uma surpresa, tendo em contas as nos-
sas formações – a Maria licenciou-se 
em teatro; eu em cinema, depois de vá-
rios anos dedicado a escrever canções 
e a gravá-las (sem grandes consequên-
cias comerciais). Não é, então, muito 
surpreendente que tenhamos acabado 
por produzir um trabalho como este, 
só não tinha acontecido antes porque 
as condições não estavam reunidas: 
não tinha havido tempo para escrever, 
compor, gravar. Foi durante o primeiro 

confinamento que o impulso se tor-
nou mais forte e o projecto começou a 
avançar, com o Miguel Branco a escre-
ver letras (algumas já existiam), o An-
dré Reis e eu a transformá-las em can-
ções. E como registo desse primeiro 
momento ficou a gravação da canção 
que dá título ao disco, numa interpre-
tação caseira atravessada pelos poucos 
carros que, lá fora, cruzavam um qual-
quer final de dia no Montijo.

No texto de apresentação, o Mi-
guel escreve que andamos sempre a 
falar das mesmas coisas. «É um disco, 
mas podia ser um espectáculo, um li-
vro, aliás, já deve ter estado nos nos-
sos livros e nos nossos espectáculos 
e nas nossas conversas adiadas. Mais 
ninguém sente nada disto?». Esta in-
sistência em falar das mesmas coisas 
é possível que se baseie no facto de 
intuirmos que deve haver mais quem 
sinta o mesmo que nós, no caso este 
desconforto crónico, uma insatisfação 
simultânea com o nosso estado e o Es-
tado, com aspectos do foro individual e 
público, económico, afectivo, político. 

Quem acha que está tudo bem que ati-
re a primeira pedra. 

Bom, mas afinal que disco é este? A 
base é uma banda formada exclusiva-
mente para este registo, com a curio-
sidade de quase nenhum dos músicos 
se cruzou com os restantes em estúdio. 
Por ordem de gravação, que decorreu 
no Lemon Drops Media com o André 
Eusébio: Diogo Sousa na bateria, Sér-
gio Crestana no baixo, o André Reis e 
eu nas vozes e guitarras, a Inês Mon-
teiro Pires nos coros, o Afonso Pache-
co na voz de três temas e o João Ferrei-
ra Gomes nos teclados. Distribuimos 
as canções pelas nossas três vozes 
como se fossem três personagens, as 
vozes de três amigos que, cada qual à 
sua maneira, lidam com este Terrível 
Estado. O disco começa e termina com 
a mesma melodia, como se estas vozes 
estivessem aprisionadas na necessida-
de de cantarolar para espantar os ma-
les, mesmo que a aparente dissolução 
colectiva não resolva problemas ou 
acalme a angústia. A partir de hoje, nas 
plataformas digitais. 

QUERO APLAUDIR os atletas Auriol 
Dongmo, Patrícia Mamona e Pablo Pi-
chardo novos campeões da Europa de 
atletismo, em pista coberta, feito con-
seguido na prova que decorreu recen-
temente na Polónia e que muito nos 
encheu de orgulho pois não é todos 
os dias que ouvimos o Hino Nacional 
a consagrar feitos de atletas que dão o 
melhor de si não só como demostra-
ção das suas capacidades pessoais mas 
também com a consciência de que nos 
enchem de satisfação. 

Sem querer levantar qualquer polé-
mica gostava de salientar que estas três 
medalhas de ouro foram conseguidas 
por atletas que não nasceram em Por-

tugal mas que escolheram o nosso País 
para dar largas às suas capacidades 
atléticas e que desportivamente nos 
dão motivos para que os consideremos 
como desde sempre por cá andassem.

Como pormenor que faz ressaltar a 
entrega que estes – tal como muitos ou-
tros naturais dos mais diversos países e 
que connosco partilham os seus suces-
sos e insucessos – atletas nos dedicam, 
basta recordar que uma das atletas, ao 
ser entrevistada com a medalha de ouro 
ao peito e com um emocionado sorriso, 
não segurou as lágrimas mas, valente 
como é lá disse: “Eu não quero chorar”.

Diga-se também, em abono da ver-
dade, embora já tenham passado umas 

décadas, que outros nomes fizeram 
parte do nosso dia-a-dia com os su-
cessos que conseguiram para os clubes 
que representaram e para as nossas 
selecções. Destacamos apenas os no-
mes de Mário Coluna, Eusébio da Silva 
Ferreira e de Jacinto João, sem despri-
mor para tantos outros que nos foram 
enchendo de vaidade.

E porque os meus amigos dizem 
que eu tenho bons costumes, quero 
apenas dizer que a tolerância faz parte 
da formação da opinião de quem me 
conhece e assim faço votos para que 
todos aceitemos todos estes atletas, e 
não só, como fazendo parte do que é 
ser português. 
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