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segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

O Dia mais negro  
de Sesimbra
O ciclone de 15 de fevereiro de 1941  
quase engoliu a concha da vila de Sesimbra.  
A frota de pesca foi varrida, assim como  
todas as construções junto à marginal.  
Recordamos o desastre e as memórias.
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Inundações ainda são 
o maior perigo no distrito
As zonas ribeirinhas do distrito 
continuam sob a ameaça das 
inundações e há receios do aumento 
de deslizamentos de terra. São as 
consequências da ocupação humana, 
com a construção desenfreada.
Pág. 3

Cibercrime quintuplica 
na região em dois meses
Entre dezembro e janeiro deste ano 
a GNR recebeu quase cinco vezes 
mais denúncias do que as que 
foram registadas no resto de 2020. 
Seixal é o concelho do distrito com 
maior número de ocorrências.
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EDP gastou 18 milhões para 
encerrar central de Sines
A empresa revelou o investimento  
da operação na central termoelétrica  
de Sines e explica que o 
desmantelamento total de alguns 
equipamentos só deverá estar  
concluído dentro de cinco anos.
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ABERTURA

OITO DÉCADAS APÓS A TRAGÉDIA CLIMÁTICA DE 15 DE FEVEREIRO

O dia em que o céu e o mar 
‘engoliram’ Sesimbra
Um ciclone sem antecedentes quase varreu Sesimbra do mapa. A frota de 
pesca ficou destruída, assim como todas as construções junto à marginal. 
Oito décadas depois, há o testemunho de um homem, à época com  
de 14 anos, que estava na vila e que conta como foi a recuperação. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

DIA 15 DE FEVEREIRO DE 1941 ficará 
marcado para sempre na história de Se-
simbra. Ainda hoje recordada como “o dia 
do ciclone”, a data é a de uma tremenda 
tempestade que fez encrespar o mar como 
ninguém se recordava, com as ondas a in-
vadirem toda a frente de mar e os ventos, 
que se diz terem soprado a 180 quilóme-
tros por hora, a destruir, sobretudo na fre-
guesia do Castelo, dezenas de habitações 
e lojas de campanha dos pescadores, as-
sim como mais de uma centena de barcas.

António Reis Marques, hoje com 93 
anos, tinha 14 quando a tempestade se 
abateu. “Eu estava na rua, pouco antes do 
almoço, e os homens ao verem o tempo 
a mudar, a ficar tudo escuro, mandaram-
-me, e aos outros rapazes, para casa. Por 
essa altura já eu quase levitava, tal a for-
ça da ventania. Quando foi pela hora do 
almoço, aí pelas 13h00, as rajadas vieram 
de tal modo fortes, que as barcas que es-
tavam na praia voaram. As que não foram 
arrastadas pelo mar dentro, foram atira-
das para terra. Tudo destruído”.

O auge da destruição aconteceria pe-
las 15h00, quando a maré estava cheia. 
Nessa altura, à força do vento juntaram-
-se ondas imensas, que cavaram crateras 
em diversos locais. Muitos armazéns de 
pesca desapareceram e até o areal nas 

imediações do Forte de Santiago foi tra-
gado pelo mar, deixando a descoberto a 
estacaria que sustém a construção edifi-
cada no século XVII. Fotos da época, ago-
ra a cargo do arquivo municipal, mostram 
pessoas em pé, sob a muralha.

O terror instalou-se durante algumas 
horas, com alguns telhados a serem arran-
cados, com embarcações atiradas contra 
as paredes, com as vagas a lamberem com 
ferocidade toda a baixa da vila, na altura 
ainda sem qualquer porto ou proteção ar-
tificial. “Lembro-me de as chapas de zin-
co de uma fábrica andarem no ar, a pairar. 
Uma coisa assustadora”, partilhou António 
Reis Marques que, anos mais tarde, mercê 
da colaboração que encetou com alguns 
órgãos de comunicação, haveria de com-
pilar inúmeros textos sobre a tragédia. 

Assim como chegou, o ciclone quase 
desapareceu. “Como era inverno anoiteceu 
depressa, pelo que só na manhã seguinte 
deu para perceber os estragos causados”, 
disse ainda o nonagenário. “As ruas esta-
vam cheias de gente. Todos queriam ver 
a destruição. Sesimbra estava exangue e 
a marginal completamente destruída. O 
curioso é que no domingo, o dia depois do 
ciclone, havia um sol radioso. Não fosse a 
destruição e ninguém adivinharia o que se 
passara”, recordou ao Semmais.

AJUDA PARA TENTAR RECONSTRUIR  
A VILA CHEGOU DE VÁRIOS LADOS 

A frota pesqueira de Sesimbra ficou 
arrasada. Os testemunhos da época dizem 
que rara foi a embarcação que não ficou 
destruída contra o casario e os arruamen-
tos ou tragada pelo mar. Ao todo ter-se-ão 
perdido 108 barcas e, com elas, pelo me-
nos dois pescadores. “Eram homens que 
estavam a tentar salvar as embarcações”, 
contou António Reis Marques.

“A maior parte da população eram 
pescadores, mas perante tamanha des-
graça, toda a gente ajudou como podia. 
Os homens de terra, os dos ofícios e das 
artes, ajudaram a varar barcos, a limpar 
os destroços, a fazer de tudo um pouco. E 
depois também surgiu a ajuda do Estado”, 
explicou ainda a mesma testemunha.

“Foi criado o Fundo Nacional de Auxílio 
às Vítimas do Ciclone. Aqui em Sesimbra foi 
atribuído um dote às crianças que ficaram 
órfãs. A Junta Central das Casas dos Pesca-
dores, então liderada pelo comandante Ten-
reiro, decretou uma requisição de todos os 
carpinteiros navais, os quais durante mais 
de um ano se encarregaram de reconstruir 
a frota pesqueira de Sesimbra. Foi o Esta-
do quem lhes pagou todo o trabalho. Hou-
ve, de facto, uma mobilização geral e até a 
Colónia Portuguesa do Brasil se associou e 

enviou donativos”, lembrou o idoso.
António Reis Marques, guarda vivas 

na memória as imagens do dia 15 de fe-
vereiro de 1941. Essas e as de todos os 93 
anos que tem de vida. Não tem dúvidas 
quando afirma: “Nunca na minha vida vi 
nada assim. Não vi nada igual e desejo 
não voltar a ver”. 

Implorava-se para 
não se morrer  
de fome
Nos dias que se seguiram ao ciclone, 
não pararam de chegar à câmara de 
Sesimbra pedidos de auxílio e listas 
de bens perdidos, tendo em vista a 
restituição de algumas verbas. Entre 
o material do arquivo municipal, a 
que o Semmais teve acesso, contam-
-se listagens que incluem camisolas, 
calças, cuecas, combinações, etc, 
bens esses que pertenciam à família 
de Júlio Ratinho, então morador 
no número 8 da Rua Jorge Nunes. 
Outras falam de árvores e culturas 
destruídas, e outras ainda de bens 
pertencentes a várias casas comer-
ciais, como seja a de uma barbearia 
de onde se perderam tesouras, nava-
lhas de barba, toalhas, um maço de 
alfinetes e, até, um mealheiro com 
66 escudos. O documento que mais 
impressiona é, no entanto, o que é 
endereçado a 24 de fevereiro por um 
moleiro ao presidente da autarquia: 
“Somos nós cinco pessoas de famí-
lia, e tendo perdido por efeitos do 
ciclone que devastou o país, o único 
ganha-pão que possuíamos, que era 
um moinho cujos prejuízos foram 
orçados pelo mestre de obras em 
três contos e quinhentos escudos, e 
vendo-nos condenados, por absolu-
ta falta de meios, a morrer de fome, 
não podendo fazer as reparações do 
referido moinho, vimos junto de Vª 
Excª implorar providências necessá-
rias para esta nossa situação”.

Face à catástrofe, foi criado um Fundo 
Nacional de Auxílio às Vítimas do Ciclone
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IPS REMODELA EDIFÍCIO  
OM PROJETO DE DOCENTES  
E DIPLOMADOS
A obra que incide sobre a nave do 
edifício sede, orçada em mais de 400 
mil euros, vai ser executada no prazo 
de 180 dias e contempla a criação 
de um piso intermédio no espaço 
interior, a melhoria da eficiência 
energética através da substituição 
dos materiais de revestimento na 
cobertura, atualmente composta por 
painéis com amianto, a substituição 
dos vãos da fachada e ainda a 
melhoria da circulação interior, de 
acordo com os requisitos atuais de 
mobilidade. 

PSP RECUPERA TROFÉU FURTADO 
AO VITÓRIA DE SETÚBAL
O troféu, uma estatueta em bronze 
ganho pelo clube sadino num torneio 

no Brasil em 1929, tinha sido furtado 
o ano passado, alegadamente pelo 
ex-dirigente vitoriano, Rudolfo 
Vaz, que já esta semana disse 
ter-se tratado de “um equívoco”. 
José Correia de Almeida, vice-
presidente e presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da SAD confirmou 

a recuperação da estatueta, que se 
encontrava numa quinta próxima da 
casa do antigo director.

CÂMARA DE SESIMBRA QUER 
OBRAS NO PORTO DE ABRIGO
O presidente da câmara de Sesimbra, 
Francisco Jesus, anunciou ontem 

que vai enviar uma Carta Aberta ao 
primeiro-ministro, António Costa, 
a exigir a melhoria dos acessos 
ao Porto de Abrigo de Sesimbra. 
Em causa está a necessidade de 
construção de uma variante,  
prevista há mais de duas décadas,  
e constantemente adiada.

Um grupo de cerca de duas dezenas de enfermeiros marcaram presença 
num protesto junto ao Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo marcado pelo 
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) que reivindica a integração 
daqueles profissionais. O SEP diz que só naquela unidade hospitalar estão em 
situação precária 44 enfermeiros.

Enfermeiros protestam junto ao Hospital do Barreiro

5
Milhões de sardinhas foram 
apreendidas pela Unidade 
de Controlo Costeiro da 
GNR a uma embarcação que 
desembarcava no cais de 
Sesimbra. A operação policial 
ficou a dever-se ao facto 
de estar proibida a captura 
daquela espécie desde outubro 
de 2020, considerado período 
de defeso.

7DIAS

“
Se não surgirem novas 
moléculas, se a gente 
não arrepiar caminho no 
mau uso dos antibióticos, 
em 2050 morrerão mais 
pessoas das tais infeções 
muito velhinhas, e por 
nós conhecidas há 
muitos anos

JOSÉ POÇAS
diretor de infecciologia  

do Hospital São Bernardo

ZERO DIZ QUE A IMPERMEABILIDADE É DETERMINANTE FACE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Inundações são o perigo  
mais eminente no distrito 
A ocupação humana, com a construção desenfreada em zonas do litoral, pode acarretar 
consequências fatais. Há também receios devido ao aumento dos deslizamentos de terra  
e dos ventos. Distrito afetado por igual nas zonas ribeirinhas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS são o fa-
tor que maiores preocupações causam 
em todo o distrito de Setúbal quando se 
fala em eventuais acidentes que possam 
vir a ocorrer devido a causas naturais. As 
inundações destacam-se num hipotético 
cenário de catástrofe que, de acordo com 
o presidente da Zero - Associação Sistema 
Terrestre Sustentável, não deixam de fora 
nenhum local da região, mas que podem 
afetar mais seriamente todas as povoa-
ções do litoral.

Em conversa com o Semmais, Fran-
cisco Ferreira, diz que “basicamente todas 
as zonas litorais são muito vulneráveis à 
agitação marítima”. O ambientalista dá 
como exemplos as perdas de areia que 
se têm verificado em diversos locais, no-
meadamente na zona do porto de Sines 
e também na Costa de Caparica. “São fe-
nómenos que resultam, sobretudo, das 
alterações climáticas que ocorrem há 
vários anos na região do Atlântico Norte. 
Criam-se condições para a ocorrência de 
tempestades que têm tendência para se 
agravarem”, explica. 

O presidente da Zero lembra ainda 
que a ocupação humana junto à costa é 
um fator de risco acrescido o qual tam-
bém está, de resto, identificado no Plano 
de Adaptação às Alterações Climáticas da 
Área Metropolitana de Lisboa (onde se in-
cluem nove dos 13 concelhos do distrito 
de Setúbal). “Toda a zona costeira, todas 
as áreas marginais, seja em que localida-

de for, estão naturalmente expostas, po-
dendo verificar-se destruição de infraes-
truturas diversas devido a galgamentos, 
inundações ou destruição de paredões”, 
afirma. 

INCAPACIDADE DE ABSORÇÃO  
DA ÁGUA É UM DOS PROBLEMAS 

O responsável recorda também o 
crescente processo de impermeabilização 
dos solos, devido ao aumento da constru-
ção, o que tem feito aumentar exponen-
cialmente os riscos de inundações.

“Há cada vez mais casas construídas 
junto à costa, existem mais estradas e, 

portanto, aumenta a incapacidade dos so-
los em absorverem a água da chuva. An-
tes desse aumento de construção a água 
escorria para os rios ou para o mar ou era 
absorvida, agora acumula-se à superfí-
cie”, adianta.

Dando um exemplo de um local que, 
há uns anos, vinha sendo apontado como 
muito problemático, Francisco Ferreira 
apontou a Várzea, em Setúbal. “O que ali 
se fez, apesar de ter sustido as inundações 
em grande parte da cidade, é apenas um 
remedeio. Criaram-se condições para fa-
zer um alagamento do caudal das ribeiras 
e, em consequência, impediu-se a escor-

rência para a baixa da cidade, que sofria 
consequências graves sobretudo quando a 
maré estava cheia, uma vez que não exis-
tia capacidade de escoamento”, esclarece. 

“Agora o jardim que existe na zona 
norte da Várzea é como se fosse um gran-
de lago, que absorve a água das ribeiras 
do Livramento e dos Arcos. Pode dizer-
-se que foi uma obra para prevenção de 
cheias. Mas é preciso não esquecer que o 
problema surgiu porque antes se permitiu 
muita construção no local, tornando o solo 
impermeável devido aos muitos alcatroa-
mentos, edificação de prédios, etc”, alertou 
ainda o mesmo dirigente ambientalista.

Francisco Ferreira está convicto que 
mais do que eventuais sismos, o distrito 
de Setúbal pode ser afetado em conse-
quência das alterações climáticas, cujos 
efeitos nefastos não se resumem apenas 
às cheias e inundações. “Há que ter em 
consideração que o aumento da inten-
sidade dos ventos pode ser igualmente 
muito destrutivo, não afetando apenas 
edifícios de habitação e estruturas indus-
triais, mas também culturas. Por outro 
lado, existem os deslizamentos de terras, 
que são cada vez mais frequentes e que 
podem ser consequência, precisamente, 
da impermeabilização dos solos”, acres-
centou. 

Zero aponta intervenção na Várzea como um 
exemplo para tentar impedir as inundações
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Situação 
epidemiológica
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

A INCIDÊNCIA CUMULATIVA (IC) a 14 
dias da COVID-19 no Distrito de Setúbal, 
comparativamente a 15 de fevereiro apre-
senta a 22 de fevereiro uma variação 
negativa da ordem dos -52% de casos, 
encontrando-se a região na situação de 
risco muito elevado (700 casos confir-
mados por 100.000 habitantes).
Destaca-se na região da Península de 
Setúbal o concelho de Setúbal com a si-
tuação de risco extremamente elevado, 
1.073 casos confirmados por 100.000 ha-
bitantes.
A maior redução de casos é verificada na 

região do Litoral Alentejo (-48%), -567 
casos confirmados por 100.000 habitan-
tes. 

Os concelhos de Alcochete, Sesimbra, 
Moita, Seixal e Santiago do Cacém, cons-
tituem os territórios com maior redução 
de casos.
Ao nível do enquadramento dos conce-
lhos do Distrito de Setúbal inseridos na 
Área Metropolitana de Lisboa, mantém-
-se pela sexta semana consecutiva o con-
celho de Setúbal com o maior número de 
casos confirmados por 100.000 habitantes 
(1.073 casos).  

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/02/357_DGS_boletim_20210222.pdf
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Cibercrime quintuplica  
na região em dois meses
Entre dezembro do ano passado e janeiro 
deste ano, a GNR recebeu quase cinco 
vezes mais denúncias do que as que foram 
registadas no resto de 2020. Seixal é o 
concelho do distrito com maior número de 
ocorrências.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

O CIBERCRIME em Portugal tem aumen-
tado ao longo dos anos, sendo que com a 
chegada da pandemia as denúncias dis-
pararam. A nível nacional, só em 2020 a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
registou 544 denúncias de cibercrime, das 
quais 138 foram encaminhadas para in-
quérito. O distrito de Setúbal acompanha 
esta evolução e em apenas dois meses re-
gistou 132 casos.

No nosso território, entre os meses de 
dezembro de 2020 e janeiro deste ano, as 
queixas por causa do cibercrime apre-
sentadas à Guarda Nacional Republicana 
(GNR) foram cinco vezes mais do que as 
apresentadas durante o ano passado. Se em 
2020 tinham sido registadas 28 ocorrências 
no distrito, em dezembro e janeiro de 2021, 
o número de queixas assinaladas atingiu 
as 132.  O Seixal foi o concelho com mais 
ocorrências, seguindo-se de Sesimbra, Se-
túbal, Almada, Palmela, Moita e Alcochete. 

Ao Semmais, o Comando Territorial da 
GNR de Setúbal afirma que entre os cri-
mes informáticos mais comuns está o de 

burla informática, clonagem de cartão e 
devassa da vida privada por meio infor-
mático e que a incidência dos crimes an-
teriormente referidos é entre pessoas com 
mais de 25 anos.

CRIMES NAS COMUNICAÇÕES  
EM PROGRESSÃO NO DISTRITO 

De acordo com Relatório Anual de Se-
gurança Interna de 2019 (o último divul-
gado), a burla informática nas comunica-
ções era um dos crimes com maior peso 
no distrito, representando um total de 855 
denuncias apresentadas, com um aumen-
to de 62,2% face a 2018. O concelho de Al-
mada era, nessa altura, o que tinha maior 
predominância de crimes informáticos.

A nível nacional, em 2019, o relatório 
dá conta que os crimes informáticos ti-
nham aumentado 42,7% face ao ano ante-
rior. Na análise dos inquéritos, constata-
-se que foram constituídos 403 arguidos, 
efetuadas 67 detenções e ainda aplicada a 
medida de coação de prisão preventiva a 
18 arguidos, tendo-se destacado a prática 

de burla informática, acesso ilegítimo e 
falsidade informática. 

Em 2020 dispararam os crimes infor-
máticos, com o mês de abril a registar o 
maior número de ocorrências, totalizando 
as 131 denúncias, segundo refere um rela-
tório estatísticos da Procuradoria Geral 
da República (PGR). O Gabinete Cibercri-
me da PGR dá ainda enfâse ao aumento 
que se tem sentido ao longo dos anos no 
domínio do crime informático, em que 
as queixas aumentaram 139% no primei-
ro semestre de 2020, comparativamente 
com todo o ano anterior. 

O Portal da Queixa revelou, já este 
ano, que o número de reclamações rece-
bidas sobre burla online aumentou 71% 
face ao mês de janeiro de 2020. Em média, 
o portal afirma ter registado 20 reclama-

ções por dia. Dados que apontam também 
para perdas avultadas dos consumidores, 
com o valor total a ultrapassar, só no pri-
meiro mês do ano, os 100 mil euros. 

O portal decidiu lançar a campanha 
#NãoSejasPato que visa alertar para os 
perigos dos crimes cometidos online e 
potenciar o consumo seguro na Internet. 
A GNR tem também desenvolvido ações 
de sensibilização na comunidade em ge-
ral, destacando-se as realizadas nas es-
colas. Também as Secções de Prevenção 
Criminal e Policiamento Comunitário 
(SPC) têm tido “uma abordagem que se 
foca essencialmente nas crianças, jovens, 
encarregados de educação e agentes edu-
cativos alertando para este tipo de crimi-
nalidade”, afirmou o comando territorial 
ao nosso jornal. 

Associações de animais do distrito 
enfrentam novos desafios
Algumas instituições começaram a receber mais pedidos de adoção durante os confinamentos, 
no entanto o medo de abandono no futuro é comum a todas, até as que não sentem o aumento 
da procura.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

PORQUE HÁ QUEM não possa parar, as 
associações que acolhem animais conti-
nuam a trabalhar diariamente para que 
os patudos tenham melhores condições e 
quem sabe serem adotados. “Os Canitos”, 
em Alcochete, foi uma das instituições 
que sentiu o aumento da procura. Quem 
nos conta é Eva Rodrigues, secretária da 
direção, que receia que, no futuro, parte 
dos animais adotados durante os confi-
namentos possam ser abandonados. “As 
pessoas agora têm mais tempo livre e por 
isso consegue dar mais atenção aos ani-
mais, no entanto quando regressarem aos 
trabalhos tememos que não consigam ge-
rir tudo e que vejam que já não têm tempo 
para eles”, disse. 

Contudo, apesar do aumento das ado-
ções também se constata um crescimento 
no número de abandonos, ainda que não 
de forma abrupta. “O pior da pandemia 

tem sido a entrada de dinheiro”, afirma a 
mesma responsável, explicando que a as-
sociação sem fins lucrativos depende de 
donativos ou da comparticipação mensal 

dos sócios que apadrinham os animais. 
Face à crise sanitária, têm sido suspensas 
as visitas e, por essa razão, alguns padri-
nhos deixaram de fazer a comparticipa-
ção.

O mesmo receio tem Solange Miguel 
do “Abrigo das Mãozinhas”, na Moita. 
Neste momento, o espaço tem à sua res-
ponsabilidade 270 animais, mas teme-se 
o futuro. “Temos recebido vários pedidos 
de ajuda por parte da população que, para 
já, vamos conseguindo ajudar”, explica a 
presidente, afirmando que a nível de re-
cursos humanos, a associação tem conse-
guido manter a ajuda voluntária.

ORFANDADE AUMENTA EM PARTICULAR 
ENTRE OS ANIMAIS MAIS VELHOS 

Já no litoral alentejano, tanto a “As-
sociação S. Francisco de Assis” como a 
iniciativa” Casa 4 Patas” não notam cres-
cimento nas adoções. Em Grândola, a ini-
ciativa criada pela autarquia com o gabi-

nete médico veterinário permitiu acolher 
cerca de 87 animais. “Antes da pandemia 
conseguíamos mais adoções porque tí-
nhamos uma ação no mercado”, avança 
Sara Nunes, veterinária no projeto. Na 
atual situação, começaram a receber mais 
ofertas de ajuda, ainda que em Troia na 
colónia de gatos o auxílio, diz a veteriná-
ria, sirva “também de justificação para as 
pessoas saírem de casa”. 

Em Santiago do Cacém, a “Associa-
ção S. Francisco de Assis” alberga 60 
animais, e não sente o aumento da pro-
cura por adoções. “As pessoas preferem 
sempre cachorrinhos e os animais mais 
velhos vão ficando”, assume Antoinette 
Habraken, presidente da instituição des-
de 2016.  “Temos o caso de um senhor que 
morreu com Covid-19 e que a sua cade-
linha ficou sozinha”, explica, afirmando 
que os pedidos de apoio neste sentido 
foram crescendo, e que a associação tem 
tentado arranjar solução para todos. 
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ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SETÚBAL ABRANGE MAIS DE OITO MIL FOGOS

Cerca de 23 milhões para dar 
condições a mais de 3 mil pessoas
Nos próximos quatro anos serão feitas obras em habitações de famílias carenciadas de oito bairros 
da cidade. Os trabalhos iniciam-se entre março e abril, no Bairro das Manteigadas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

COMEÇA NO FINAL DE MARÇO ou início 
de abril a operação de reabilitação urba-
na das Manteigadas, um dos oito bairros 
sociais de Setúbal que serão alvo de obras 
em virtude de um protocolo que a câmara 
municipal e o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU) celebraram 
esta semana.

O acordo em causa visa, durante os pró-
ximos dez anos, intervir em oito bairros se-
tubalenses onde a população tem carências 
habitacionais. Para além das Manteigadas, 
irão também ser realizados trabalhos no 
Bairro do Forte da Bela Vista (deverá ser 
o segundo local da lista), na Bela Vista, na 
Alameda das Palmeiras, na Quinta de Santo 
António, no Bairro 20 de Julho, no Bairro 
Afonso Costa e no Bairro da Brejoeira.

O valor total destas obras, conforme 
explicitou ao Semmais o vereador Carlos 
Rabaçal, ultrapassa os 22,844 milhões de 
euros, importância essa que será dividida 
em duas partes iguais (11.559 milhões de 
euros) a pagar pelo IHRU e o município, 
sendo que este poderá contrair um em-
préstimo bancário junto do primeiro. 

De acordo com Carlos Rabaçal, os tra-
balhos nestes oito bairros (de um total de 
13 que o município identificou e inscre-
veu no programa de recuperação e rea-
bilitação) deverão decorrer num período 
de três a quatro anos. “Esta é apenas a 

primeira de oito medidas integradas na 
estratégia local de habitação e que estão 
compreendidas no protocolo”, explicou o 
mesmo responsável. 

Nesta primeira fase do processo serão 
alvo de restauro 1543 fogos habitacionais, 
processo que afeta diretamente 3.397 pes-
soas ali residentes.

A cerimónia de assinatura do protoco-
lo, realizada por videoconferência, contou 
também uma apresentação da presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meiras, e uma intervenção do 

ministro das Infraestruturas e da Habita-
ção, Pedro Nuno Santos. Estiveram ainda 
presentes a secretária de Estado da Habi-
tação, Marina Gonçalves, o secretário de 
Estado da Descentralização e Administra-
ção Local, Jorge Botelho, e a presidente 
do Conselho de Administração do IHRU, 
Isabel Dias.

INTERVENÇÕES, CONSTRUÇÕES  
E REALOJAMENTOS ATÉ 2030

Destinada a famílias sem possibilida-
des económicas para procederem à reabi-

litação das suas habitações, este progra-
ma governamental, que se alarga a todo 
o país, vai disponibilizar, até 2024, cerca 
de 700 milhões de euros, quantia essa que 
será gasta nos locais previamente sinali-
zados por cada um dos municípios inte-
grantes. 

No caso de Setúbal, a Estratégia Local 
de Habitação (EHL), recentemente apro-
vada pelo IHRU, identifica a necessidade 
de reabilitação de 3.560 habitações do 
parque público municipal, a construção 
de 4.650 novas habitações para renda 
apoiada e acessível e o realojamento prio-
ritário de 338 agregados familiares que 
vivem em situações de maior precarieda-
de habitacional.

A estratégia, segundo informação da 
autarquia, prevê um conjunto de solu-
ções integradas de forma a dar resposta 
a uma procura crescente de habitação e 
vai promover a construção e reabilitação 
de mais de 8.000 fogos até 2030, num 
investimento superior a quatrocentos 
milhões de euros. Trata-se de um ins-
trumento estratégico que pretende dar 
continuidade à apresentação de soluções 
efetivas a problemas complexos, persis-
tentes há décadas, com grande impacte 
no território onde ainda vivem muitos 
agregados familiares em condições in-
dignas. 

Novo terminal 
rodoviário custa  
435 mil euros à TST
A transportadora fica no Parque Urbano 
da Várzea por oito anos. A melhoria da 
mobilidade para toda a península é o objetivo. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A TRANSPORTES SUL DO TEJO (TST) 
vai pagar à Câmara Municipal de Setúbal, 
durante oito anos, cerca de 435 mil euros 
pela ocupação de um lote de terreno, no 
Parque Urbano da Várzea, onde já está a 
funcionar o novo terminal rodoviário da 
cidade.

Ao que o Semmais conseguiu apurar, 
a transportadora pagou de imediato 200 
mil euros pela ocupação de um terreno 
com 3.176 metros quadrados e agora terá 
ainda de suportar os valores da aquisição 
de materiais de iluminação a instalar no 
mesmo local. Esses custos são de 235 mil 
euros até final do contrato de cedência, 

devendo o investimento anual ser de cer-
ca de 27 mil euros.

Inaugurado há cerca de três sema-
nas, o novo parque rodoviário da cidade 
tem como objetivo criar mais e melhores 
condições para os passageiros, ao mesmo 
tempo que simplifica a deslocação das 
várias carreiras que dali saem com desti-
no a toda a península de Setúbal.

A TST, a quem o Semmais enviou al-
gumas questões que não foram respondi-
das, terá igualmente a obrigação de pagar 
água, eletricidade, comunicações, gás, 
limpeza, manutenção e taxas referentes 
ao parque, o qual está valorizado com a 

construção de paragens, abrigos, bilhetei-
ras, equipamento de apoio aos motoris-
tas e, eventualmente, a construção de um 
bar/quiosque destinado aos passageiros.

O novo terminal substitui assim a cin-
quentenária estação existentes na Ave-
nida 5 de Outubro, que era considerada 
deficitária, não permitindo uma presta-
ção de serviços adequada. A construção 
da nova estrutura era, para a transpor-
tadora, prioritária e, nas primeiras três 
semanas de utilização, não tem registado 
quaisquer transtornos ocasionados pela 

mudança (até porque ainda se faz serviço 
de transporte de passageiros em alguns 
locais próximos da 5 de Outubro).

O equipamento, segundo um comu-
nicado recente divulgado pelo Grupo 
Arriva, que inclui a TST, “assume um im-
portante papel na rede de interfaces da 
cidade, que em breve será alargada atra-
vés da abertura de mais um terminal que 
contemplará os modos rodoferroviários”. 
Esse terminal, localizado na Avenida do 
Brasil, junto à estação ferroviária, deverá 
ser formalmente inaugurado em abril. 

Novo terminal veio substituir a estação da Avenida 5 de Outubro
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Almada ‘substitui’ POAPMC  
na doação de cabazes 
No concelho estão identificadas mais de 2.000 pessoas com elevadas 
carências alimentares. Programa camarário de distribuição de comida  
é aprovado e começa na segunda-feira.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA vai 
aprovar, na segunda-feira, uma proposta 
em que se compromete a doar alimentos 
a uma parte da população do concelho 
abrangida pelo Programa Operacional 
Alimentar de Apoio a Pessoas Mais Ca-
renciadas (POAPMC), que está referen-
ciada pela Segurança Social, organismo 
que, nos últimos tempos, não tem conse-
guido satisfazer os compromissos.

Em declarações ao Semmais, a pre-
sidente da autarquia confirmou que o 
programa de apoio aos mais carencia-
dos do concelho deve começar já na se-
gunda-feira, altura em que os serviços 
municipais devem aprovar a estratégia 
de auxílio. “Decidimos avançar, porque 
entendemos que as necessidades alimen-
tares da população não se compadecem 
com burocracias”, adiantou.

De acordo com Inês Medeiros, já há no 
seu território, assim como noutros, “filas 
e filas de pessoas à espera de alimentos”. 
“As filas têm aumentado exponencial-
mente e a câmara municipal resolveu 
criar um apoio extraordinário que irá 
abranger todos os que estejam identifica-
dos pela Segurança Social e que possam 
usufruir dos benefícios do programa. Foi 
nesse sentido que já foi montada uma li-

nha especial para atender e ajudar as pes-
soas mais necessitadas”.

NÚMERO DE PESSOAS CARENCIADAS 
PODE SER SUPERIOR ÀS ESTATÍSTICAS 

No concelho de Almada o número de 
pessoas abrangidas pelo POAPMC ultra-
passa as 2.000. Este é um número que, de 
acordo com alguns autarcas locais con-

tactados pelo Semmais, até pode não cor-
responder, por defeito, à realidade. Os da-
dos relativos ao desemprego têm vindo a 
aumentar em consequência da pandemia 
e existem aglomerados familiares inteiros 
que ficaram sem qualquer fonte de ren-
dimento em virtude do encerramento de 
muitos estabelecimentos, nomeadamente 
de restauração e similares.

O POAPMC foi implementado em 
2017. Trata-se de uma iniciativa conjun-
ta dos ministérios do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, da Saúde e 
da Economia. A ideia passa por fornecer 
a cada pessoa inscrita 50 por cento das 
necessidades diárias energéticas e nutri-
cionais.

Em 2019, o cabaz distribuído que an-
teriormente contemplava 18 produtos ali-
mentares foi aumentado para 25, versão 
que ainda está em vigor. Incluem leite e 
queijo flamengo meio-gordo, ovos, ar-
roz, massa, cereais para pequeno-almo-
ço, tostas, bolachas (Maria), feijão, grão-
-de-bico, ervilhas, frango, pescada, atum, 
sardinhas e cavala (tudo em conserva), 
azeite, tomate em conserva, mistura de 
vegetais para sopa, brócolos, espinafres, 
feijão verde, alho francês, cenoura, creme 
vegetal e marmelada. 

Obra de 570 mil 
euros vai ajudar a 
preservar o meio 
ambiente e a atrair 
mais turistas para 
dois hotéis em 
construção. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

OS ESTALEIROS da obra da praia Canto 
Mosqueiro, na Costa Norte, próximo de 
Sines, já estão construídos. Trata-se de 
um empreendimento municipal, avaliado 
em quase 570 mil euro que, no futuro, irá 
contribuir para a preservação do ecossis-
tema, nomeadamente através da proteção 
das arribas.

“É uma obra bastante importante por-
que, em primeiro lugar, cria condições de 
segurança para o acolhimento de trânsito 
e visitantes”, disse ao Semmais o presiden-
te da câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, 
acrescentando que depois de concluídos 
os trabalhos ficará significativamente res-
tringida a circulação de automóveis no lo-
cal, o que irá, por sua vez, contribuir para 
a redução da poluição e destruição das ar-
ribas. A construção de um estacionamento 
será determinante para impedir a circula-
ção por áreas protegidas.

Nuno Mascarenhas valoriza o Canto 
Mosqueiro, a última praia num conjunto 
ininterrupto de areia, iniciado em Troia, 
com 65 quilómetros de extensão, afir-
mando que o local é um dos mais procu-
rados pelas pessoas que fazem caminha-
das à beira-mar. 

“A construção de um percurso, todo em 
madeira, permitirá que o espaço seja usu-
fruído em condições de maior proteção do 
meio natural”, acrescentou o autarca.

O líder do executivo municipal, reportan-
do-se à procura turística no concelho, fala de 
“crescimento sustentado” e refere as obras 
de construção de dois hotéis, um em Sines e 
outro em Porto Covo, como fatores de valo-
rização. “Mesmo no ano passado, em que a 
procura de turistas estrangeiros foi bastante 
dificultada, tivemos uma vaga de turistas na-
cionais muito interessante”, referiu.

A par do património paisagístico, a 
autarquia de Sines lembra que o concelho 
tem vindo, cada vez mais, a ser procurado 
devido à sua gastronomia e monumentos, 
sendo hoje um ponto de referência na in-
dústria turística de toda a região.  

Canto 
Mosqueiro 
valorizado

Sines volta a reforçar  
apoios económicos
Medidas incluem isenção de pagamento de 
taxas e acesso a fundo perdido de quantias 
até 2500 euros para quem sofreu prejuízos 
comprovados.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA DE SINES aprovou, esta se-
mana, um novo conjunto de medidas para 
apoiar famílias e instituições locais, assim 
como o comércio tradicional e a restaura-
ção. Essas consistem num vasto leque de 
isenções fiscais e entregas a fundo perdi-
do, e representam um montante superior 
a um milhão de euros.

Em relação ao comércio local e restau-
ração, a edilidade criou o programa “Sines 
Apoia”, o qual cria benefícios diretos e a 
fundo perdido entre os 750 e os 2500 euros 
às empresas e empresários em nome in-
dividual que em 2019 tiveram volumes de 
negócios até 400 mil euros, mas que, em 
2020, tiveram quebras superiores e 25%.

Os contemplados são todos os que 
se incluem num grupo que engloba, por 
exemplo, o comércio a retalho de com-

bustível para veículos a motor, a res-
tauração e similares ou a reparação de 
computadores e de bens de uso pessoal e 
doméstico.

Ao Semmais o presidente Nuno Mas-
carenhas, disse que, para além destes 
apoios “é igualmente importante mitigar 
o agravamento da conjetura económica 
junto das famílias, na economia local e 
nas instituições”. Assim, foram instituídas 
reduções nas faturas de água, saneamen-
to e resíduos sólidos urbanos de 40% para 
consumidores domésticos em geral e de 
50% para consumidores domésticos so-
ciais.

As taxas do Mercado Municipal, as 
concessões de parcelas do domínio pú-
blico e as rendas de edifícios municipais 
afetas à atividade de restauração, bebidas 

e similares ficam isentas de pagamento 
em 2021. Já as taxas anuais relativas a pu-
blicidade e ocupação de espaço público 
com suportes publicitários são reduzidas 
em 50%. 

Foi também aprovada a isenção dos 
pagamentos das atividades de animação 
e apoio à família e das refeições do pré-
-escolar e 1.º ciclo, assim como a redução 
em 50% do pagamento das rendas cobra-
das na habitação social, regime de renda 
apoiada, até ao final de ano de 2021. Os 
processos de execução fiscal e o paga-
mento de juros de mora de faturas tam-
bém ficam suspensos.

“A nossa prioridade tem sido a de criar 
o máximo de condições para que se pos-
sa ultrapassar este período difícil com o 
menor impacto possível do ponto de vista 
estrutural”, disse, por fim, Nuno Mascare-
nhas. 

LOCAL
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Palmela cria espaço 
dedicado à inclusão 
de migrante
A nova valência permitirá apoiar a reintegração 
da comunidade migrante de Palmela e 
aguarda assinatura do protocolo para arrancar. 
Neste momento, já foram identificadas 100 
pessoas para serem acompanhadas.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

EM COLABORAÇÃO com a Fundação San-
ta Maria Rafaela, o município de Palmela 
prepara-se para receber o Centro Local de 
Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM).  
Com um atendimento personalizado, o 
futuro centro visa apoiar o processo de 
integração da população migrante na co-
munidade, em matérias como a autoriza-
ção de residência, aquisição da nacionali-
dade portuguesa, reagrupamento familiar, 
equivalências académicas, acesso à edu-
cação, saúde, apoios sociais ou ainda re-
torno voluntário ao país de origem. 

Segundo os últimos dados estatísticos 
do concelho, em 2017 havia 1918 cidadãos 
estrangeiros a viver em Palmela. “Quere-
mos identificar melhor sobretudo através 
dos censos deste ano quantas pessoas se 
encontram nesta situação porque acredi-
tamos que já existam mais de 2000 mi-
grantes na região”, avança Adílio Costa, 
vereador responsável pelas áreas da Ação 
Social e Saúde da. 

Já naquele ano, de acordo com o ve-
reador, o número de migrantes tinha au-
mentado quase 1%, em relação ao ano 
anterior. “Temos crianças e jovens que 
não estão inscritos na segurança social, 
sendo que há muitos pais que não têm 
sequer emprego que lhes garanta as con-
dições sociais a que têm direito”, declara 
ao Semmais. 

A iniciativa para a criação da nova va-
lência partiu da fundação e, prontamente, 
a autarquia se disponibilizou para ajudar 
com a cedência dos espaços necessários 
para o atendimento. Já conhecida por de-
senvolver trabalhos de apoio no território 
palmelense, a instituição ficará responsá-
vel pelo serviço aos migrantes.

MAIORIA DOS IDENTIFICADOS RESIDEM 
NA FREGUESIA DE PINHAL NOVO 

A aguardar a assinatura do protoco-
lo, que vai vigorar até 31 de dezembro 
de 2022, o vereador explica que o novo 

centro “entrará logo em funcionamento”, 
tendo já sido identificados 100 migrantes, 
sobretudo na freguesia do Pinhal Novo, 
que já se encontram a ser acompanhados 
pela fundação. 

Na primeira e segunda quinta-feira de 
cada mês, os serviços funcionarão em vá-
rios espaços do concelho, entre os quais na 
Biblioteca Municipal de Palmela, no Cen-
tro de Recursos para a Juventude de Pinhal 
Novo, e ainda nas instalações da União das 
Freguesias de Poceirão e Marateca. 

Adílio Costa revela ainda que existe 
um especial enfoque nos grupos de nepa-
leses que têm chegado até à Marateca para 
as colheitas sazonais em que alguns filhos 
destas comunidades “já se encontram a 
frequentar as escolas do concelho”. Nas 

palavras do vereador “é necessário haver 
uma inclusão dos pais dos mesmos na so-
ciedade”. No futuro, a autarquia pensa vir 
a estender também o apoio à freguesia da 
Quinta do Anjo.

Caberá à Fundação Santa Maria Ra-
faela disponibilizar materiais informati-
vos, dinamizar sessões de esclarecimento 
a grupos específicos (empresas ou co-
munidades migrantes) e ainda promover 
ações de informação ou sensibilização 
sobre temáticas pertinentes no processo 
de integração em Portugal. “É uma mais 
valia aquilo que a fundação se propõe a 
fazer para apoiar a reintegração dos mi-
grantes na nossa comunidade e fortalecer 
a nossa rede social de apoio”, conclui o 
vereador. 

Santiago do Cacém 
recupera património
A recuperação de duas salas de cinema, em 
Ermidas do Sado e Alvalade, corresponde a 
projetos no valor total de 2,4 milhões de euros.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CINETEATRO VITÓRIA, em Ermidas 
do Sado, e o Cinema Alvalade, na fregue-
sia com o mesmo nome, vão ser trans-
formados em espaços multiusos, com 
as obras a poderem iniciar-se ainda este 
ano. A iniciativa é da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém que, para o efeito, vai 
apresentar candidaturas a fundos comu-
nitários de valores, respetivamente, de 1,4 
e um milhão de euros.

Em declarações ao Semmais, o pre-
sidente do município, Álvaro Beijinha, 
disse que a ideia passa por recuperar os 
dois edifícios (o Cineteatro Vitória é pro-
priedade privado, estando atualmente na 
posse do Grémio Ermidense Primeiro de 
Agosto, enquanto o Cinema Alvalade é 
pertença municipal). O autarca disse estar 
confiante na aprovação das candidaturas 
por se tratar “de uma verba que está con-
tratualizada no âmbito do Pacto Territo-
rial para a Comunidade Intermunicipal do 

Litoral Alentejano (CIMAL) para o conce-
lho de Santiago do Cacém”.

“O prazo para a apresentação das can-
didaturas termina no dia 1. Depois seguir-
-se-á um período de um mês e meio para 
ser lançado o concurso público para reali-
zação dos trabalhos. Esperamos, assim, que 
antes do final do ano se possa dar início às 
obras”, adiantou o mesmo responsável.

Álvaro Beijinha, sublinhando o empe-
nho da edilidade em recuperar e promo-
ver as estruturas culturais do concelho, 
referiu ainda que, possivelmente, no dia 
10 de julho, deverá ser inaugurado o Mu-
seu de Arqueologia, em Alvalade. Trata-se 
de uma obra cujos trabalhos custaram en-
tre 450 e 500 mil euros, e que tem a par-
ticularidade de se localizar no interior de 
uma igreja daquela localidade.

Com estes projetos, o edil acredita que 
seja substancialmente valorizada a oferta 
turística dentro do concelho. 

Um milhão trava 
erosão das muralhas
Município alerta para o perigo real devido aos 
desmoronamentos verificados no lado Norte, 
que colocam em risco casas e pessoas. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA DE ALCÁCER DO SAL vai 
apresentar um projeto para que sejam 
financiadas por fundos comunitários as 
obras de restauro do castelo, monumento 
nacional que atualmente apresenta “pro-
blemas sérios nas muralhas a Norte” e que 
é considerado um dos principais polos 
turísticos e culturais do concelho. O valor 
estimado dos trabalhos deve rondar mi-
lhão de euros.

“Decidimos avançar com este projeto, 
que deveria ser da responsabilidade do 
Estado, porque existe um perigo real, nas 
muralhas do lado Norte, para pessoas, ca-
sas e bens”, disse ao Semmais o presiden-
te da edilidade, Vítor Proença. Espera-se 
que os fundos comunitários suportem 85 
por cento dos trabalhos, cabendo à edili-
dade e, eventualmente, ao Estado, a res-
tante verba.

Para que as obras possam avançar, a 
edilidade estabeleceu um acordo com a 

Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCALEN). Esse protocolo, diz a autar-
quia, foi aprovado esta semana e teve em 
conta a necessidade imperativa de resol-
ver problemas estruturais detetados nas 
muralhas, as quais necessitam de “uma 
intervenção urgente de consolidação”.

Atualmente, para além de uma área 
residencial, o castelo alberga alguns dos 
principais espaços de interesse turístico e 
cultural do concelho, como sejam a Pou-
sada D. Afonso II, a Cripta Arqueológica, a 
Igreja de Santa Maria do Castelo e a Esta-
ção Arqueológica do Fórum Romano.

O presidente da câmara de Alcácer do 
Sal, salientando a importância deste pa-
trimónio para o município, referiu ainda 
que a edilidade tem conseguido aumentar 
em número muito elevado os visitantes 
em consequência de um outro projeto, 
que consistiu na iluminação cénica das 
muralhas dos lados Sul e Poente. 
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NEGÓCIOS

CASAMENTOS ADIADOS NO DISTRITO REGISTAM QUEBRAS NUNCA ANTES VIVIDAS

Ano negro dos dias  
que se sonham coloridos
Em 2020, apenas foram realizados 19% dos casamentos previstos na Área Metropolitana  
de Lisboa, arrasando com a faturação de 67,6% das empresas de eventos. Mas, no distrito  
existem negócios com quebras de cerca de 99 por cento.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

SE ANTES os dias de festa se sucediam 
uns atrás dos outros, agora as festas têm 
sido adiadas. As mesas já não estão deco-
radas e, nas salas, o vazio ocupa o lugar 
dos convidados. Esta é a atual realidade 
do setor dos eventos, uma das atividades 
onde a pandemia causou mais estragos.

Em Santiago do Cacém, a Quinta Real 
Cerimónia está parada há quase um ano. 
Ao Semmais, a proprietária Otília Costa 
disse que todos os casamentos que tinha 
agendados em 2020 foram adiados. “Na 
última semana temos recebido várias 
chamadas dos noivos que tinham reagen-
dado o casamento para este ano, mas que 
vão voltar a adiar mais um ano”, contou, 
enquanto partilha que a esperança que 

havia para 2021 aos poucos se está a des-
moronar. “As pessoas preferem ir prote-
lando do que terem de abdicar dos con-
vidados que tinham”, explica, reforçando 
que a data em causa deve ser “com tudo a 
que se tem direito” e que por isso os afetos 
não devem ser postos de lado. 

Com quebras na faturação anual na 
ordem dos 99%, Otília Costa diz que o 
que tem segurado a empresa têm sido os 
apoios do Estado e as poupanças que ti-
nha, reforçando que o setor “se não traba-
lhar não tem o sustento”.

Numa situação idêntica encontra-se a 
Quinta Acordeon, localizada no concelho 
de Palmela. Se antes da pandemia, a fatu-
ração em média era de cerca de 500 mil 

euros, atualmente estes valores já não são 
reais. Ao nosso jornal, Ana Borges, admi-
nistradora do espaço explica que em 2020 
conseguiram ainda realizar cerca de 15% 
dos casamentos agendados, adiando os 
restantes para este ano. “Com a conjun-
tura atual já temos noivos a pedirem-nos 
datas para 2022, portanto já estamos a fa-
lar de mais um ano de adiamentos”, avan-
ça, enquanto explica que uma das razões 
é o facto de alguns noivos terem familia-
res no estrangeiro e não conseguirem tê-
-los presentes na festa. 

CRISE É TRANSVERSAL À ÁREA  
DA FOTOGRAFIA E DA OURIVESARIA

Já Ludgero Bruno, da Ludgi Fotógra-
fos, disse ao Semmais que a alternativa 
que encontrou foram as sessões em es-
túdio, que agora também se encontram 
suspensas devido ao atual confinamento. 
“Tudo o que é reportagem exterior está 
completamente parada”, assegura o fotó-
grafo, afirmando que dos 70 casamentos 
que tinham marcados para 2020, só fez 16. 
No entanto, tem esperança que este ano o 
número aumente, apesar de não acreditar 
que possa chegar ao mesmo volume de 
trabalho que tinha antes da pandemia. 

Atenta a outras opções de comunica-
ção com os clientes, a Dara Jewels tem 
contornado a impossibilidade de aten-
dimento presencial com a realização de 
videochamadas onde são mostradas as 

opções de joias para a boda. Segundo Da-
vid Gomes, gestor da loja de Azeitão, esta 
é uma oportunidade para fazer a primeira 
abordagem com os interessados. “É uma 
solução de apoio, ainda que não tão imi-
nente para fechar a compra como numa 
visita presencial, mas é uma das formas 
de começar a trabalhar um cliente”, afir-
ma. No entanto, com o decréscimo de ca-
samentos, David Gomes diz que também 
a procura de joias tem diminuido.

O Movimento de Empresas do Se-
tor do Casamento propôs esta semana 
ao Governo que sejam realizados testes 
à Covid aos convidados dos eventos. “A 
identificação de pessoas infetadas vai im-
pedir que estas vão ao casamento, evitan-
do que possam ser transmissoras do ví-
rus a convidados e funcionários”, explica 
o responsável Jorge Ferreira, reforçando 
ser necessária a retoma da atividade em 
abril, depois de um ano “praticamente 
parada”. 

De acordo com a proposta, os es-
paços onde se realizam os casamentos 
devem ser responsáveis pela testagem, 
identificação, comunicação e isolamen-
to de infetado. “A maioria dos organiza-
dores encontram-se abertos à questão”, 
alega Jorge Ferreira, adiantando que um 
dos principais entraves poderá ser os 
custos dos testes, por isso defende que 
haja uma comparticipação por parte do 
Estado. 

Metade da carga 
nacional passou  
pelo porto de Sines
Apesar do decréscimo das movimentações do 
carvão, houve crescimento no segmento da 
carga contentorizada. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  IMAGEM DR

O PORTO DE SINES representou, em 
2020, 51,5 por cento do volume da carga 
movimentada pelos portos marítimos na-
cionais. Mesmo com a perda relacionada 
com os desembarques de carvão, devido 
ao encerramento da central termoelétri-
ca, a infraestrutura conseguiu ser, entre 
todos, um dos três a apresentar variações 
positivas.

De acordo com as últimas estatísticas 
apresentadas pela Autoridade da Mobili-

dade e Transportes (AMT), Sines cresceu, 
no ano passado, 0,9 por cento relativa-
mente ao volume de carga movimentada.

Em relação à carga contentorizada, 
que segundo os dados da AMT cresceu 5,1 
por cento (o equivalente 31,8 milhões de 
toneladas), a evolução positiva volta a ser 
da responsabilidade do porto de Sines. As 
estatísticas referem que no segmento dos 
contentores o volume de TEU (medida 
padrão utilizada para calcular o volume 

de carga de um contentor) Sines obteve 
13,3 por cento de acréscimo, sendo tam-
bém nesse segmento o mais importante 
porto do país, com uma quota de 57,6 por 
cento. Já Setúbal teve um acrescimento 
de TEU de 22,2 por cento.

Por fim, no que se refere à movimen-
tação de navios pelos portos nacionais, 
Sines obteve o segundo lugar, tendo che-
gado aos 21,2 por cento, enquanto Setúbal 
ficou em quarto lugar, com 17,1 por cento.

No somatório geral, os portos nacio-
nais acabaram por ter uma quebra de 6 
pontos percentuais face a 2019. O impac-

to negativo do carvão desembarcado em 
Sines resultou numa quebra de 2,61 mi-
lhões de toneladas.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da administração do porto de Si-
nes, José Luís Cacho, relevou o desem-
penho positivo daquela estrutura, que 
“se afirma como o principal porto na-
cional”, acrescentando também que para 
o ano em curso, à semelhança do que já 
aconteceu em 2020, a aposta passa pela 
captação de mais carga contentorizada e 
pela tentativa de concretizar novos negó-
cios. 
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Com resultados positivos, Secil 
arranca para descarbonização
Apesar da crise pandémica, a cimenteira não recorreu ao layoff, apenas 
implementou alguns casos de teletrabalho. A descarbonização é o 
objetivo para 2021.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O ANO TRANSATO fechou inúmeros ne-
gócios no país e também no distrito de 
Setúbal. A construção civil não foi, no 
entanto, um dos setores afetados e, em 
consequência, também não se verifica-
ram prejuízos para a cimenteira Secil. Não 
foi necessário proceder a despedimentos 
nem ao layoff e, de acordo com fonte da 
empresa, até houve capacidade para fazer 
donativos a diversas instituições.

“A empresa tomou todas as medidas 
de contingência para salvaguardar a saú-
de dos seus colaboradores diretos e indi-
retos e a operacionalidade, continuando a 
satisfazer integralmente os compromissos 
assumidos com os clientes. Como a ativi-
dade da construção não parou, os nossos 
produtos, nomeadamente o cimento, o 
betão, as argamassas, os inertes e outros, 

continuaram a ter elevada procura, pelo 
que o exercício final terminou com um re-
sultado positivo”, adiantou um responsá-
vel que solicitou para não ser identificado.

Mesmo sem demissões ou recurso ao 
layoff, a mesma fonte disse que “todas as 
funções não operacionais passaram a ser 
regularmente desempenhadas em teletra-
balho”. “A presença física nas fábricas foi 
reduzida ao mínimo e com bons resulta-
dos”, adiantou ao Semmais, salientando 
que “todos os colaboradores deram pro-
vas de rápida adaptação à nova realidade. 
Mostraram resiliência e espírito de equi-
pa, entregando os resultados esperados e 
mantendo-se em segurança”.

Com a laboração a decorrer dentro da 
normalidade prevista, a Secil terá mesmo 
podido fazer alguns donativos em ma-

terial de proteção. “Foram contempla-
dos o Centro Hospitalar de Setúbal e os 
Bombeiros Voluntários da mesma cida-
de, ao mesmo tempo que se reforçaram 
as verbas já concedidas anualmente a 
instituições de inclusão social do conce-
lho, nomeadamente o Banco Alimentar, a 
Cruz Vermelha, a Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental ou a Liga dos Amigos da Tercei-
ra Idade, entre outros”, adiantou ainda o 
mesmo responsável.

No futuro, mesmo sem especificações 
relativas ao montante dos investimentos, 
mas referindo que estão em fase de ar-
ranque, a Secil aposta num conjunto de 
atividades que contribuam para a descar-
bonização e para a digitalização da ativi-
dade. 

EDP gastou 18 milhões  
no fecho da central de Sines 
O desmantelamento total de alguns equipamentos só deverá estar 
concluído dentro de cinco anos. Trabalhadores são abrangidos por 
mobilidade interna, reforma e pré-reforma. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A EDP revelou que os custos com o encer-
ramento da central a carvão de Sines atingi-
ram os 18 milhões de euros, de acordo com 
um comunicado enviado à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, em que deu conta dos resul-
tados de 2020, a elétrica indicou que “an-
tes da cessação de operações no final de 
dezembro de 2020, a central aumentou a 
produção no segundo semestre de 2020 
para queimar o carvão remanescente” e 
que, por isso, “Sines representou três por 
cento da produção total da EDP e dois por 
cento das receitas da EDP em 2020”.

Já a “restante produção de energia a 
carvão representou seis por cento em 2020 
(dez por cento em 2019) e três por cento 
das receitas do grupo EDP em 2020 (seis 
por cento em 2019)”, lê-se na mesma nota.

Os trabalhos de descomissionamen-
to da infraestrutura tiveram início a 15 
de janeiro de 2012, mas o processo pode 
demorar cinco anos. Esta tarefa tem a ver 
com o desmantelamento e limpeza total 
de algumas estruturas, nomeadamente 
condutas. Tal como o Semmais referiu re-
centemente, as únicas equipas que atual-
mente se encontram na central são as que 
estão encarregues deste trabalho.

Em atividade desde 1985, a central 
a carvão da EDP, no distrito de Setúbal, 
contava com 107 trabalhadores diretos, 
aos quais foi proposto “um conjunto de 

diferentes opções”, desde, por exemplo, 
“a passagem a reforma ou pré-reforma ou 
o acesso a oportunidades de mobilidade 
dentro do grupo EDP”, adiantou fonte ofi-
cial da empresa, em janeiro.

CONTACTOS PARA GARANTIR ACORDOS 
LABORAIS COMEÇARAM EM 2020

“A EDP iniciou contactos em setem-
bro do ano passado, como planeado após 
o anúncio do fecho da central, para ava-
liarem em conjunto as diferentes opções. 

Esse processo (...) tem decorrido com total 
colaboração e dentro dos prazos previs-
tos”, referiu a mesma fonte, adiantando 
que “em todos os casos, a principal prio-
ridade tem sido a de garantir que os com-
promissos da empresa com os seus 107 
trabalhadores são integralmente cum-
pridos e no melhor interesse de ambas as 
partes”.

Em relação ao futuro das infraestru-
turas, a EDP adiantou que “continua em 
estudo a possibilidade de desenvolver 
projetos que possam aproveitar parte das 
infraestruturas existentes naquela locali-
zação”.

“O projeto para produção de hidro-
génio verde é uma dessas possibilidades, 
mas está ainda numa fase de estudo com 
vários parceiros. O projeto H2Sines, como 
é público, nasceu neste contexto como 
uma parceria que integra várias empresas 
- entre as quais a EDP, a REN, a Galp, a 
Martifer, a Vestas e a Engie - para avaliar 
a viabilidade da criação de uma cadeia de 
valor do hidrogénio verde em Portugal 
destinado ao consumo nacional e à ex-
portação para o norte da Europa”, acres-
centou.

A EDP obteve, no ano passado, lucros 
atribuíveis aos acionistas de 801 milhões 
de euros, um crescimento de 56 por cento 
em termos homólogos, conforme comu-
nicou a empresa. 

SE AS EMPRESAS industriais da penínsu-
la de Setúbal não conseguirem obter fun-
dos europeus no financiamento dos seus 
projetos em igualdade de circunstâncias 
com o resto do país e da Europa, há o 
sério risco de redução drástica de inves-
timento neste setor estratégico para a re-
gião, quem o diz é Nuno Maia, diretor-ge-
ral da Associação Indústria da Península 
de Setúbal. 

Para este responsável, é urgente a 
criação da NUT III, como pedem os mu-
nicípios e empresários da região - deixan-
do de fazer parte da Área metropolitana 
de Lisboa, a mais ‘rica’ para fins estatísti-
cos - repondo um período de carência de 
investimento co-financiado pelos fundos 
europeus, que tem levado a península a 
perder em cada quadro comunitário de 
apoio cerca de dois mil milhões de euros. 

As mais recentes informações con-
firmam que esta situação vai manter-se 
até 2027, porque o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027, designado PT2030, 
mantém esta situação de exclusão deste 
território da Península. “Se nada for feito 
urgentemente pelas autoridades para re-
verter esta danosa situação, o cenário vai 
prolongar-se para o Quadro 2027-2034, 
completando-se um quarto de século de 
desinvestimento na região”, afirma o diri-
gente. 

Nuno Maia identifica, para já, dois 
grandes prejuízos: “A dificuldade de cap-
tar novos investimentos diretos estran-
geiros relevantes para a região e a pró-
prias indústrias existentes começam a 
procurar outras alternativas de expansão 
para zonas mais atrativas do ponto de 
vista de investimento, o que provocará, a 
média prazo a obsolescência e diminui-
ção da atividade industrial da península”.

O diretor-geral da Aiset faz ainda notar 
que num momento de grandes exigências 
de modernização da atividade industrial, 
face à necessidade de descarbonização na 
Europa, as empresas da região, fortemen-
te exportadoras, vão ser obrigadas a gran-
des esforços de reconversão no âmbito da 
industria 4.0. “Para suportar financeira-
mente esta transição a UE criou o Pacto 
Verde Europeu, mas como este instru-
mento integra os fundos comunitários e 
a península não é abrangida por eles, as 
nossas empresas industriais estarão im-
possibilitadas de recorrer a estas verbas”, 
aduz o responsável. 

Aiset  
diz que 
indústria 
pode 
estar em 
risco na 
península
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O “TI JOÃO” DO ACQUA SEIXAL, DO GONÇALO MAR E DA CIDADE 

Rosto da abnegada  
dedicação à Natureza 
A olhar pelo seu “jardim”, é assim que o empresário Luís Oliveira e o 
artista urbano Gonçalo Mar quiseram retratar aquela que é uma das 
figuras mais acarinhadas pelos seixalenses - o “Ti João”. 
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

“TI JOÃO”, carinhosamente conhecido 
pelos seixalenses, é a cara da mais recente 
obra de arte do graffiter e ilustrador Gon-
çalo Mar. Num desafio lançado por Luís 
Oliveira, gerente do Acqua Seixal, ao cria-
tivo, os dois decidiram homenagear João 
Pedro Fonseca Ramos, figura bastante co-
nhecida na cidade que, diariamente, zela 
pela limpeza da prainha. 

A praia, que já foi chamada de Panta-
nal, começou a merecer a dedicação do 
“Ti João” há alguns anos, por amor à terra, 
sem pedir nada em troca.  Ao Semmais, o 
gerente do Acqua Seixal conta que a ideia 
surgiu da vontade de consagrar o cuida-
dor da prainha. “O ‘Ti João’ tem 83 anos 
e ainda hoje cuida da sua praia, que antes 
se encontrava em estado decadente”, con-
ta Luís Oliveira, explicando que todas as 
manhãs o ‘Ti João’ saia de casa cedo para 
a limpar e tornar mais bonita. 

“Lançamos o desafio ao Gonçalo de 
homenagearmos o ‘Ti João’ numa das 
paredes exteriores do Acqua, que pron-
tamente aceitou”, afirma o empresário, 
adiantando que a iniciativa é um exemplo 
de que “nos devemos lembrar no futuro, 
de uma pessoa que fez um trabalho boni-
to sem esperar nada em troca”. 

Quando confrontado com a ideia, o “Ti 
João”, conta Luís Oliveira, ficou sensibi-
lizado e manifestou vontade de acompa-
nhar o decorrer do trabalho, mas, infeliz-
mente, devido a problemas de saúde não 
lhe foi possível, estando ainda planeada 

para um futuro uma inauguração formal 
da obra com a sua presença. 

REPRESENTADO EM SIMBIOSE COM  
A NATUREZA PORQUE DELA TRATA 

De fronte para o rio, o “Ti João” apa-
rece retratado com o olhar atento para 
aquela que é a sua praia. Há duas décadas 
ligado à arte, Gonçalo Mar diz ao Semmais 
que a inspiração para desenhar uma das 
figuras mais acarinhada pelos seixalenses 
veio da Natureza que tem vindo a ilustrar 
ao longo dos anos. 

Mortalidade e ciclo da vida são dois te-
mas que o artista tem imprimido nas ruas 
e que agora confluem num só, de carácter 
humano, no retrato do “Ti João”. “As flores 
surrealistas que dava às obras despegadas 
hoje fazem sentido no retrato do rosto hu-
mano, que fazem a ligação entre os huma-

nos e a Natureza”, afirma, explicando que 
não faziam outro sentido se não adequar 
as flores que identificam o seu estilo à pes-
soa que da Natureza tratou. “A ideia de dar 
sem receber e de aproveitar as coisas da 
Natureza na altura certa são dois valores 
que faziam sentido retratar’”, esclarece.  

O trabalho que se estendeu por mais de 
um mês, devido à sua complexidade, foi fi-
nalizado esta semana. Segundo o grafitter 
a obra foi feita em placas de contraplacado 
marítimo e, pelo peso, foi necessário calcu-
lar bem a posição para que não houvesse o 
risco de cair. Contudo, desde o início da re-
criação, quem por ali passava, diz Gonçalo 
Mar, reconhecia logo que era o “Ti João” 
que estava a ser desenhado. “É uma figu-
ra bastante emblemática e por isso era ne-
cessário eternizar a sua presença em frente 
aquele que é o seu jardim”, conclui. 

A COMPANHIA de Teatro Mascarenhas-
-Martins, sedeada no Montijo, vai lançar 
online o álbum “Terrível Estado”, a 12 de 
março, sem concerto de apresentação 
devido às circunstâncias pandémicas. É 
composto por dez temas, um dos quais 
instrumental, e foi idealizado por Miguel 
Branco, André Reis e Levi Martins. 

Levi Martins, diretor do grupo, adian-
tou ao Semmais que lançar um álbum foi 
sempre uma ideia que esteve em cima 
da mesa. “Somos uma companhia mul-
tidisciplinar. Além de peças de teatro, 
organizamos conversas, fazemos livros 
e documentários. E o primeiro confina-
mento veio ajudar, em muito, para o apa-
recimento deste disco que contou com o 
apoio proveniente do Programa de Esta-
bilização Económica e Social de 2020”. 

Para que o público possa aceder já ao 
single de apresentação do álbum, uma 
edição exclusivamente digital, basta en-
trar no site do grupo (http://mascare-
nhasmartins.pt/Terrivel-Estado) e depois 
escolher a plataforma pretendida. “Em 
muitas das plataformas a audição é gra-
tuita, algumas requerem registo e noutras 
é possível descarregar os ficheiros pelos 
valores standard praticados pelas mes-
mas”, explica Levi Martins.

Com sonoridades de música de inter-
venção, óperas rock dos anos 60/70, en-
tre outros géneros, o álbum é “eclético” e 
faz uma alusão às desigualdades sociais, 
na generalidade. “Não é um CD de inter-
venção, mas fala de várias situações so-
ciais, de forma indireta, em que vivemos. 
É uma reflexão sobre o presente”, conta. 

Com seis anos de atividade, a Masca-
renhas-Martins, subsidiada pela câma-
ra do Montijo e pela Junta da União das 
Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, apre-
senta os seus trabalhos no cine-teatro 
Joaquim d´Almeida, enquanto não surge 
espaço próprio. “O município já nos ce-
deu um pequeno espaço, que serve de ar-
mazém, mas temos esperança que daqui a 
uns tempos possa haver novidades sobre 
um outro local”. 

Estreia  
de álbum 
de reflexão

Túnel de o Bando guia 
espetadores à “Porta”
A nova produção gira em torno do privado, 
da intimidade, da memória e da imaginação. 
Uma mulher bem vestida e de saltos altos 
enterrados na terra transporta-nos na viagem. 

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

ASSIM QUE AS PORTAS dos teatros rea-
brirem, o Bando, de Palmela, também irá 
abrir, aos poucos, a sua “Porta” para con-
tar a história enigmática de uma mulher 
estupefata e gélida.

A nova criação do grupo, um texto ori-
ginal de Gonçalo M. Tavares, com encena-
ção de João Brites, leva à cena um diálogo 
com Juliana Pinho. Desvendado um pou-
co daquilo que o público vai poder ver em 
“Vale de Barris”, o encenador, conta que 
“Porta” será “uma fronteira, um muro? Ou 

antes, uma passagem? É algo que permite 
sair ou que não permite entrar? Será uma 
alternativa ou a única saída? O privado, a 
intimidade, a memória, a imaginação? Ou 
um símbolo do poder?”.  

É a partir destas interrogações que se 
cria “um ponto de encontro/confrontação 
entre as várias ideias que dela podem sur-
gir”, explica ao Semmais, acrescentando 
que “o espetador parte nesta viagem com 
a sua imagem da porta e traz consigo algo 
que é muito particular. O espetáculo de-

corre no Bando, mas começa na porta de 
cada espetador”.

O público será guiado por um túnel, 
onde são protegidos e desinfetados para 
poderem assistir à nova obra dentro de 
uma sala com portas de vidro. “Dali, ape-
nas veem a Porta e a Serra, do lado de 
fora”, complementa. A mulher está “bem 
vestida, de saltos altos enterrados na ter-
ra, e petrificada. Partindo de um conjunto 
de circunstâncias enigmáticas, o público 
irá acompanhando a viagem desta mulher 
sozinha e impaciente”. 

Segue-se, depois, ainda sem data defi-
nida, a estreia de “Futebol”, uma cocriação 
entre o Bando e o Teatro de Montemuro. 
Trata-se de um espetáculo inspirado nas 
origens da relação do ser humano com 
uma bola e no livro “História Natural do 
Futebol”, de Álvaro Magalhães, com dra-
maturgia de João Miguel Neca Jesus e 
encenação de João Neca. A peça explora, 
segundo João Neca, “as várias dualida-
des” que caracterizam o futebol, como “o 
lado mais negro e o lado mais bonito, mas 
também o lado político, popular, antro-
pológico e social, o peso do dinheiro e a 
beleza do jogo”. 
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Europa, Indústria,  
Emprego e PolíticaNUNO MAIA SILVA

DIRETOR GERAL DA AISET

A INTEGRAÇÃO dos 9 concelhos da Pe-
nínsula de Setúbal na Área Metropolitana 
de Lisboa (AML) em 2013, por via do Dec. 
Lei 75/2013, teve como primeira conse-
quência a supressão da NUTS III Penínsu-
la de Setúbal, através da qual eram reco-
lhidos pelo INE, e reportados ao Eurostat, 
dados estatísticos específicos ao nível da 
Península, relativos à situação económica 
e social do território.

Com esta alteração, os concelhos da 
Península passaram a ser estatisticamen-
te tratados em conjunto com os concelhos 
da Margem Norte do Tejo, donde resulta 
uma média global fictícia, pois o rendi-
mento entre os concelhos mais ricos de 
Lisboa, Oeiras, Cascais ou Sintra não é 
equilibrado com os concelhos com me-
nores rendimentos da Península.

Mas esta integração na AML tem uma 
consequência mais grave, profunda e dano-
sa que consiste na impossibilidade das em-
presas, autarquias e outras instituições da 
Península beneficiarem, de forma significa-
tiva, de fundos europeus no financiamento 
dos seus projetos, pois a AML é, estatistica-
mente “rica”, com um rendimento superior 
a 90% da média comunitária, e, portanto, 
não é alvo das políticas de coesão, sendo 
considerada uma região competitiva.

Na prática, esta limitação implica que 
as empresas da região, sobretudo as em-
presas industriais que carecem de constan-
te investimento na modernização das suas 
instalações e equipamentos para se man-
terem competitivas, não podem aceder a 
financiamento em condições de igualdade 
com a larga maioria do País e com muitas 
outras regiões europeias onde o cofinan-
ciamento comunitário é aplicável.

Como desde o final do quadro comu-
nitário 2007-2013 não há lugar ao apoio 
comunitário ao investimento, a Península 
atravessa já uma década de carência de 
investimento co financiado por fundos 
europeus, situação que se vai prolongar 
pelo menos até 2027 porque  o  Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, desig-
nado PT2030, mantém esta situação de 
exclusão do território da Península. Se 
nada for feito urgentemente pelas autori-
dades para reverter esta danosa situação, 
o cenário vai prolongar-se para o Quadro 
Comunitário de Apoio 2027-2034, com-
pletando-se um quarto de século de de-
sinvestimento na região.

Esta situação vai resultar, inevitavel-
mente, em dois prejuízos fundamentais: 
torna-se muito difícil captar novos inves-
timentos diretos estrangeiros relevantes 

para a região – pois estes são mais facil-
mente captados por regiões cofinancia-
das nacionais ou de outros países euro-
peus – e as próprias indústrias existentes  
começam a procurar outras alternativas 
de expansão para  zonas mais atrativas 
de ponto de vista de investimento, o que  
provocará, a médio prazo a obsolescência 
e diminuição da atividade industrial na 
península.

Estas exigências de modernização 
são extraordinariamente críticas devido 
à imperativa necessidade de descarboni-
zar as atividades industriais e converter 
as indústrias digitalmente no âmbito da 
chamada Indústria 4.0. Para suportar fi-
nanceiramente esta transição carbónica 
e digital foi concebido, ao nível da União 
Europeia, o Pacto Verde Europeu. Toda-
via, como este instrumento europeu inte-
gra os Fundos Comunitários e a Península 
não é abrangida por eles, as nossas Em-
presas industriais fortemente exportado-
ras vêem-se impossibilitadas de recorrer 
a estas verbas sendo amplamente preju-
dicadas na sua competitividade no seio do 
mercado europeu e na competição extra-
comunitária.

O perfil das principais empresas in-
dustriais da Península é exatamente o 

adequado ao Pacto Verde Europeu, ao 
qual estão burocraticamente impedidas 
de aceder, portanto, o caminho não é ou-
tro se não o da degradação das empresas, 
desemprego e criação de mais pobreza.

A melhor forma de combater a po-
breza é criando empregos que paguem 
salários adequados às necessidades dos 
trabalhadores. O grande investimento a 
fazer é na criação de emprego qualifica-
do, como sucede com o emprego indus-
trial. As políticas públicas de apoio social 
e combate à pobreza devem ser comple-
mentares, para colmatar as necessidades 
que não são cobertas pelo emprego, natu-
ral fonte de rendimento das famílias.

Qualquer salário para o trabalho qua-
lificado assegura sempre maior qualidade 
de vida para as populações que a depen-
dência que subsídio gera, e é muito mais 
estimulante e honroso para todos os in-
divíduos.

Por isso, em lugar de criar uma políti-
ca de subsídios e apoios sociais públicos, 
há que criar uma política de fomento ao 
investimento industrial, e o regresso da 
Península de Setúbal aos mecanismos de 
financiamento comunitário pode ser feita 
de forma célere, sem qualquer custo para 
o erário público e com efeitos imediatos.  

OPINIÃO
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RAUL TAVARES

DIRETOR             

Debate 
político 
inútil e com 
prioridades 
trocadas
O QUE SE SUPUNHA já está a acontecer. 
Com o confinamento a fazer os números da 
Covid-19 baixar em velocidade cruzeiro, já 
se pede a abertura rápida e em força do país 
à rua.

A oposição política é crucial no siste-
ma democrático e decisiva para que o povo 
possa, a cada eleição, medir o pulso aos go-
vernos e aferir alternativas. Mas nas atuais 
circunstâncias, é difícil governar neste mu-
da-muda, ao sabor dos números, com crítica 
fácil e algum terrorismo de aproveitamento 
dos momentos.

Um dos mais eloquentes virologistas do 
país, Pedro Simas, anteviu, não há muito 
tempo, - após o descalabro da terceira vaga, 
que fez passar o ‘milagre português’ para o 
topo mundial no rácio de infeções por cem 
mil habitantes - que iríamos ser um dos paí-
ses do mundo que mais depressa consegui-
ria controlar esta última fase negra da pan-
demia. E parece que acertou.

Hoje, os números estão em decrescendo, 
porque já está provado que a quebra de con-
tatos é a única medida que trava, em abso-
luto, a correria do vírus. E, agora, nesta fase, 
é preciso muita ponderação relativamente 
ao inevitável desconfinamento, procurando 
modelos que deviam ter um largo consenso 
do espectro político nacional, porque a saú-
de pública não pode, nem deve, servir para 
gincanas partidárias. 

As últimas sondagens parecem, aliás, 
confirmar que os portugueses não gostam 
destes aproveitamentos. Uma ladainha de 
crítica fácil que não aponta soluções e nem 
como fazer melhor. 

Por bom senso, concordo que devem ser 
definidas bitolas pela comunidade científica 
a partir das quais o país deve iniciar o pro-
cesso de desconfinamento faseado, contro-
lado e monitorizado, com testagem em mas-
sa e um maior alavancamento da vacinação. 

Daqui a uns meses haverá um largo pe-
ríodo para a discussão política com a apro-
ximação das autárquicas, onde se podem 
medir as lideranças partidárias e tratar das 
políticas locais. E, antes disso, há a ‘bazuca’ 
de fundos comunitários do Fundo de Recu-
peração e Resiliência, que deve ser alvo de 
debate político aceso e do contraditório. 

É que nestes enlaces político-partidários 
as prioridades de governar e fazer oposição 
parecem trocadas, tornando inútil o comba-
te entre quem decide e quem deve apresen-
tar soluções alternativas.

OPINIÃO

Mais Marte  
e menos Morte

UM CAFÉ E DOIS DEDOS  
DE CONVERSA
PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

PORTUGAL não mandou nenhuma 
missão espacial a Marte. Sorte a de 
Marte. E da humanidade.

Está bom de ver que se o tivésse-
mos feito, a esta hora já lá estariam 
nãos os astronautas e os equipamen-
tos, mas alguns presidentes de câmara 
amigos do director do projecto, mais 
um genro dele que queria muito co-
nhecer Marte, mais a pasteleira, da 
pastelaria ao lado da casa dele, que lhe 
levava sempre pão quentinho e, quan-
do se fosse a ver, já nem o espaço para 
o equipamento havia.

A grande vantagem é que seríamos 
os primeiros em alguma coisa de que 
nos orgulhássemos. Bem sei que este 
governo se esforçou tanto que conse-
guiu a triste proeza de ser o primeiro em 
todo o mundo na lista de mais mortes e 
contágios por Covid-19 em 100 mil ha-
bitantes e, também deve ter o primeiro 
lugar mundial em atribuir as sobras das 
vacinas a familiares e amigos que conve-
niente e curiosamente estão sempre nas 

redondezas, cada vez que há uma sobra.
Talvez nessa viagem a Marte se consi-

ga compreender como é que com o Covid 
o Benfica se eclipsou. Até Fevereiro do 
ano anterior o Benfica ia tranquilamente 
isolado no primeiro lugar com imensos 
pontos de avanço. De repente perde no 
Dragão e nunca mais se encontrou. 

Arrisco-me a dizer que na mesma 
proporção que os cientistas procuram 
uma cura milagrosa para a Covid-19, 
o Benfica procura o caminho das vitó-
rias. Quando descobrirem ambas, avi-
sem. Só para saber, porque palpita-me 
que ambas vão ainda demorar muito.

Já agora, se estamos a falar de enig-
mas da nossa sociedade, se me conse-
guirem explicar a estratégia deste gover-
no para com o Covid, também agradeço. 
Penso que mais depressa a missão em 
Marte chegará a conclusões sobre se 
há vida em Marte do que nós sobre as 
ideias e motivações deste governo.

O que vemos é um governo a gerir 
a situação, quase que diria pelo Face-

book. Quando há muitas vozes a con-
testarem há mais de 15 dias, lá se deci-
dem a alterar o rumo. O pior é que essa 
atitude titubeante e, por vezes, autista, 
custou muitas vidas em Janeiro e Fe-
vereiro. 

Fecharam o País tarde de mais e 
mal. E quando o fecharam bem, per-
ceberam que os erros dessas decisões 
saíram muito caros ao País.

Agora exige-se planeamento. Não 
podem fazer como há quinze dias em 
que anunciaram mais testes e qual foi 
o resultado dos últimos 15 dias? Não só 
não fizeram mais testes como, pasme-
-se, fizeram menos testes. Muito menos 
testes.

Seriedade, capacidade de actuar, ca-
pacidade de antecipar, liderança, tudo 
factores que necessitamos.

Mais depressa descobrimos um ET-
zinho em Marte e que o conseguimos 
traduzir do que conseguimos perceber 
o que Costa tem preparado para nós 
conseguirmos combater o vírus. 

Mais vacinas e mais  
testagem à covid-19

SIGA O NOSSO CONCELHO
JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SEIXAL

O MÊS de fevereiro significou no nosso 
concelho o início da vacinação da po-
pulação contra a covid-19 e dos profis-
sionais que desde o início referi que era 
necessário serem prioritários, como os 
bombeiros, a Cruz Vermelha e as forças 
de segurança.

Tendo chegado até nós um pedido 
de apoio feito pelo ACES Almada-Sei-
xal, a autarquia montou numa semana 
três centros municipais de vacinação, 
aptos a receber de imediato os utentes 
considerados prioritários nesta fase do 
Plano Nacional de Vacinação contra a 
Covid-19. Os espaços foram organiza-
dos em parceria entre o município e as 
juntas de freguesia e estão situados no 
Pavilhão Multiusos da Quinta da Ma-
rialva, no Pavilhão Desportivo Escolar 
Paulo da Gama e no Pavilhão Desporti-
vo do Portugal Cultura e Recreio.

Contudo, estando estes centros de 
vacinação prontos desde dia 8 de fe-
vereiro, só na manhã de dia 12 é que 
começou a ser administrada a vacina, 
no Pavilhão Multiusos da Quinta da 
Marialva, em Corroios. Durante essa 
primeira manhã, foram vacinadas 93 
pessoas, sendo 50 pessoas com mais 

de 80 anos ou com mais de 50 anos e 
com insuficiência cardíaca, doença co-
ronária, insuficiência renal ou doença 
respiratória e que foram previamente 
contactadas pelo Serviço Nacional de 
Saúde para o efeito, e 43 vacinas foram 
para os bombeiros das duas corpora-
ções do concelho.

Além do apoio para a implemen-
tação destes centros de vacinação, a 
Câmara Municipal do Seixal disponi-
biliza também transporte gratuito aos 
munícipes que tiverem sido contacta-
dos para a vacinação contra a covid-19 
e que tenham dificuldade em deslocar-
-se aos centros municipais de vacina-
ção. Para isso, basta contactar a linha 
de atendimento existente, através do 
número de telefone 210 976 099 ou uti-
lizar o endereço de correio eletrónico 
transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

Cada um destes centros está prepa-
rado para vacinar 200 pessoas por dia, 
o que significa que ao longo de um mês 
é possível vacinar um total de cerca de 
18 000 pessoas, caso não exista falta de 
vacinas, como se tem vindo a verificar. 
Na passada semana foram vacinadas 
apenas 100 pessoas quando tínhamos 

capacidade para vacinar mais de 5 000, 
no entanto as vacinas não chegaram. 
Ora a este ritmo, para 170 000 habitan-
tes e duas tomas, só daqui a seis anos 
é que toda a população estaria vaci-
nada. Ficamos assim muito aquém do 
objetivo do Governo de vacinar toda a 
população até ao final do ano. Espero 
sinceramente que notícias como as que 
vieram a público no último mês sobre a 
toma de vacinas por parte de titulares e 
representantes políticos e seus amigos, 
que não são grupos prioritários nesta 
fase de vacinação, além de puníveis, 
não voltem a surgir. Ninguém deve ter 
o privilégio de passar à frente de outro 
cidadão já indicado pelo Serviço Nacio-
nal de Saúde.

A administração da vacina, junta-
mente com uma maior testagem da 
população são dois fatores de extrema 
importância para que se possa des-
confinar o país e regressarmos a uma 
normalidade que há muito nos foi re-
tirada. O país, a economia e sobretudo 
as pessoas precisam que o combate à 
pandemia seja uma realidade eficaz. 
São urgentes mais vacinas e mais testes 
à população. 
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Património e narrativa
CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

NA MANHÃ em que foi anunciada a 
morte clínica de Yasser Arafat, uma mui-
to jovem rapariga chamada Cátia foi uma 
das primeiras cidadãs da Península de 
Setúbal a ter acesso a dois dos cadernos 
editados pelo Conselho Português para 
a Paz e Cooperação (CPPC), em parce-
ria com a Câmara Municipal de Beja, no 
quadro da Campanha “Tenho um cader-
no igual ao teu”. Em termos práticos, a 
partir de uma canção de Sérgio Godinho 
(“São dois braços, são dois braços / ser-
vem para dar um abraço / assim como 
quatro braços / servem para dar dois 
abraços”), tratou-se de divulgar o máxi-
mo de exemplares na base da aquisição 
de dois pela oferta de um euro, receita 
destinada à construção de escolas na 
Palestina, sendo que, de par em par, um 
dos cadernos foi igualmente destina-
do às crianças daquela terra martiriza-
da com uma mensagem (a traduzir em 
árabe) e um desenho, enquanto o outro 
ficava em mãos portuguesas, preenchen-
do-se no dia a dia ou nos “trabalhos de 
casa” de uma qualquer escola até, quiçá, 

ser guardado como memória futura, tan-
to individual como colectiva, deste acto 
enternecedor. Protagonista empenhada 
da recomendação de os mostrar a outros 
“colegas” e professores da Escola Bási-
ca nº 2 - Jardim de Infância do Alto do 
Moinho (Seixal) que frequentava, num 
ápice de vinte e quatro horas Cátia obti-
vera como resposta o pedido de mais 270 
exemplares (“para já”). E ensinou toda a 
gente: “Às vezes dou-me a pensar que só 
não fazemos o que não queremos!...”

Sabemos o que estava em jogo na 
Palestina e em todo o Médio Oriente, e 
que a invasão e a ocupação do Iraque, 
obedecendo a desígnios do imperialismo 
norte-americano de domínio estratégico 
económico e militar, encontravam con-
tudo a sua razão maior de ser no exem-
plo da resistência do povo palestiniano 
por uma pátria livre, soberana e indepen-
dente. Da mesma maneira que um cartaz 
latino-americano (que não editado em 
Havana, sim no País Basco) assegura que 
“Sem Cuba nada seria igual”, a Intifada, 
ao fazer-se pagar cara pelos tiros cer-

teiros do exército sionista que atingem 
cérebros e corações sob as ordens, em 
primeira mão, de um governo sustentado 
por um partido filiado na Internacional 
Socialista, em desrespeito pela Conven-
ção 242 do Conselho de Segurança da 
ONU - a Intifada coloca na magnitu-
de dos problemas a simples questão do 
querer. Deslumbra, no sentido épico da 
palavra, a quantidade de crianças e jo-
vens que perecem na linha da frente, mas 
é porque ali, como já tivemos ocasião de 
escrever, não podia ser de outra maneira, 
quando se confirma a asserção de Marx e 
de Engels segundo a qual são as massas 
que fazem a história.

Mas também é aqui que reside a ori-
gem do palco da guerra, sem a qual tan-
ques contra pedras seriam um cenário 
incompreensível: se é verdade que não 
poucas vezes são ainda as massas e só es-
tas a empunhar a bandeira da legalidade 
democrática, no sentido progressista da 
história, resta que, sempre segundo Marx 
e Engels, a história é movida por um só 
motor, o motor da luta de classes. 

Foi há pouco que o PCP realizou o seu 
XXI Congresso. Pouco importa procurar 
em que outro (estamos no seu Centená-
rio) se afirma que “as transformações 
progressistas e revolucionárias que a al-
ternativa ao actual estado de coisas recla-
ma não serão fruto de esquemas e mo-
delos pré-concebidos a que a realidade 
tenha de conformar-se”. “Lá onde o feixe 
de contradições for mais denso e mais 
fortes forem as forças revolucionárias” 
algo “irromperá”, fruto “da dialéctica da 
luta revolucionária nos planos nacional, 
regional e mundial”. 

Clique-se http:// peticaopublica.com /
pview.aspx? pi=Palestina-Soberana . É di-
rigida à Presidência do Conselho da União 
Europeia, por ora portuguesa. Como se 
nos lançássemos a nós mesmos o repto: 
será que o governo português se confor-
ma? 

Deveria ser exemplo em desfavor de 
Israel ocupacionista, pela Palestina So-
berana, enfim - até que enfim, finalmente! 
- consentâneo com as Resoluções insus-
peitas da ONU. 

A propósito de uma  
Petição Pública. Palestina sempre!

POLÍTICA E CULTURA
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP

“QUEM CONTROLA o passado, controla 
o futuro. Quem controla o presente, con-
trola o passado”, esta frase foi criada por 
Orwell como slogan para o Partido totali-
tário que domina a distopia futurista 1984.  

Nos últimos tempos temos assistido a 
controvérsias mais ou menos disparatadas 
que têm como denominador comum o pas-
sado histórico. Reescrever o passado é uma 
tentação que existe desde que há memória. 
A história está continuamente a ser escrita 
e reescrita porque somos nós pessoas con-
cretas do presente que questionando ves-
tígios e fontes procuramos encontrar no 
passado as respostas e analogias para as 
nossas interrogações de hoje. 

Leio declarações, e vejo intenções de 
destruição de espaços de memória que re-
velam o carácter totalitário de quem as co-
loca em cima da mesa. Eu defendo o direito 

à palermice e, por isso, fico contente com 
os cinco minutos de fama que algumas 
destas propostas trazem aos seus autores.

Na verdade, preocupam-me muito 
mais as demolições que não se anunciam. 
Aqueles edifícios e lugares, aquelas pai-
sagens que não havendo coragem para 
enfrentar uma boa polémica, se vão dei-
xando ao abandono para que o tempo 
se encarregue de fazer o seu trabalho e, 
paulatinamente, o património se converta 
numa ruína. Quantos mosteiros, palácios, 
quintas… de interesse histórico e arquite-
tónico foram condenadas a este abando-
no aos elementos? Quantas nesta cidade 
de Setúbal? Quantas neste distrito?

As heranças mal resolvidas, a especu-
lação imobiliária, a ignorância, o desinte-
resse explicam muitos casos, mas estou 
convencida que quando se tem uma visão 

da história como uma caminhada triunfal 
numa determinada direção, os vestígios 
de um passado que apontam para algo de 
diferente… esses vestígios são incómodos 
e como tal devem ser apagados da memó-
ria colectiva.

Olhemos, a margem sul. Até há poucas 
décadas as quintas e as matas domina-
vam a paisagem. A proximidade a Lisboa e 
a comodidade dos transportes fluviais es-
timularam os movimentos de pessoas, de 
produtos da silvicultura, da agricultura e 
produtos transformados... No final do séc. 
XIX instalaram-se no espaço que é hoje 
o distrito de Setúbal as primeiras unida-
des industriais. 150 anos depois olhemos, 
o que foi feito deste espaço fabuloso: a 
maior parte das quintas, dos conventos, 
das capelas desapareceram ou, são ves-
tígios. As florestas de pinheiro e carvalho 

foram substituídas por florestas de betão, 
e as que subsistem como áreas protegidas 
estão mesmo assim ameaçadas. 

E porquê? Porque o progresso trouxe 
indústrias, trouxe pessoas, trouxe estra-
das… e trouxe a vontade de uma narrati-
va dita “progressista” incompatível com o 
meio rural, incompatível com os edifícios 
religiosos, com as casas de nobreza e da 
burguesia. Nem mesmo as antigas fábricas, 
com os seus armazéns, resistiram a esta 
voragem – demasiado antigas para faze-
rem parte do movimento sindical “certo”.

E assim, sem necessidade de fazer 
chinfrim e, até, com horror a ele, se tem 
destruído património ambiental e edifi-
cado em nome de uma concepção ideo-
lógica se decide o que deve e não deve ser 
preservado, num exercício de “reescrita” 
da história. 
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