
Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

DECISÃO JUDICIAL 
ENTRAVA AVANÇO DO 
HOSPITAL DO SEIXAL
Um projetista interpôs uma 
impugnação judicial sobre o 
concurso lançado em 2020. É o que 
falta resolver. O terreno existe e as 
verbas estão inscritas no OE.
Pág. 6

AUTARCA DA COSTA 
DE CAPARICA METE 
FREIO NO METRO 
A extensão do Metro Sul do Tejo vai 
ser anunciada ainda este mês, mas o 
presidente da Junta de Freguesia da 
Costa de Caparica não quer o metro 
a circular pelo interior da localidade. 
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EX-DIRIGENTES 
ARRASAM DISTRITAL 
DO CHEGA NA REGIÃO
Carina Deus e Bento Martins bateram 
a porta e acusam a liderança distrital 
de prepotência, compadrio e abuso 
de poder. O presidente Luís Maurício 
nega tudo.
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Governo já serviu  
cerca de 20 mil 
refeições em 18 dias
São os números da intervenção do Ministério da 
Educação no apoio às escolas. A estes dados juntam-se  
as refeições dadas pelos municípios todos os dias.
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BOMBEIROS RESGATARAM 
CADÁVER DE UM POÇO EM 
BUSCA PEDIDA PELA PJ
Os Bombeiros Sapadores de Setúbal 
resgataram, quarta-feira, um cadáver 
num poço seco, situado na freguesia 
de Gâmbia Ponte e Alto da Guerra, 
em Setúbal, numa busca solicitada 
pela Polícia Judiciária. Segundo a PJ 
“há indícios de crime”, uma vez que 
o “cadáver estava embrulhado num 
lençol”. 

SETÚBAL CRIA EQUIPA DE APOIO 
À REALIZAÇÃO DOS INQUÉRITOS 
EPIDEMIOLÓGICOS
A autarquia disponibilizou mais de 
uma dezena de funcionários, que 
após terem feito uma formação 
especializada, estão a apoiar 

na elaboração dos inquéritos 
epidemiológicos.  A equipa 
municipal é coordenada pelo 
Agrupamento de Centros de Saúde 
Arrábida. 

NAVIGATOR É A TERCEIRA MAIOR 
EXPORTADORA PELO 4º ANO 
CONSECUTIVO
A empresa continua no ranking das 
maiores exportadoras do país, com 

mais de 90% dos seus produtos a 
serem vendidos em 130 países dos 
cinco continentes e permanece 
como a que mais contribui para 
o valor acrescentado nacional. A 
Navigator foi a terceira empresa 
portuguesa que mais exportou em 
2020, ocupando esta posição pelo 
quarto ano consecutivo.

Desde terça-feira que a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Garcia de 
Orta foi reforçada com uma médica e três enfermeiras francesas, no âmbito 
do tratamento de doentes Covid-19 internados neste serviço.

Receção à equipa de saúde francesa que veio apoiar o Garcia de Orta

4,7
Quase um milhão de máscaras 
de proteção contra o vírus 
Covid-19 apreendidas 
segunda-feira pela Autoridade 
de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE) numa ação 
de fiscalização num distribuidor 
do Seixal.

7DIAS
“
A lei foi aprovada,  
as coisas nem 
sempre são bem 
feitas. Vamos corrigir 
uma situação que 
é penalizadora da 
vida democrática

ANA CATARINA MENDES
Presidente do Grupo Parlamentar  

do Partido Socialista

a propósito da Lei Eleitoral 
Autárquica

ABERTURA

AUTARQUIAS DESDOBRAM-SE PARA COLMATAR CARÊNCIAS ALIMENTARES DOS ESTUDANTES

Em apenas 18 dias, só a tutela  
já serviu quase 20 mil refeições 
Aos alimentos dados pelo Ministério da Educação juntam-se todos os apoios das nove câmaras 
municipais da península de Setúbal.  Situação de carência alimentar tende a agravar-se.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (ME) já 
forneceu, entre os dias 25 de janeiro e 17 
deste mês, 19.628 refeições a alunos dos 
nove concelhos do distrito de Setúbal in-
cluídos na Área Metropolitana de Lisboa. 
Trata-se de uma política de apoio que 
visa minorar as necessidades alimentares 
resultantes das dificuldades económicas 
das famílias mais atingidas pela pande-
mia. Os alvos prioritários desta operação 
são, maioritariamente, os jovens estudan-
tes que anteriormente não pagavam qual-
quer montante pelas refeições (escalão A) 
e os que pagavam apenas um valor resi-
dual (escalão B).

A estas refeições, cujo número foi for-
necido ao Semmais pelo ministério, atra-
vés do delegado regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo, Francisco Neves, há 
ainda que juntar as que têm sido diaria-
mente servidas por cada uma das autar-
quias e cuja contabilidade não foi possí-
vel de fazer, uma vez que apenas seis das 
nove câmaras responderam.

Em declarações ao nosso jornal, o 
secretário de Estado da Educação, João 
Costa, confirmou que é intenção da tutela 
continuar a fornecer alimentos a todos os 
jovens estudantes que deles necessitem. O 
cumprimento dessa mesma intenção foi 
confirmado por Francisco Neves, respon-
sável que assegurou que nenhum pedido 
tem sido descurado, do mesmo modo que 
se mantêm ativas as colaborações com 
os diversos municípios. “Não deixamos 
crianças sem alimentos”, sublinhou.

Por concelhos, constata-se que é Al-
mada aquele onde o ME mais refeições 

serve, com 7096 para os alunos do esca-
lão A e 775 para os do B. A câmara, por sua 
vez, realçando que a sua competência diz 
apenas respeito aos alunos do pré-esco-
lar e do 1º ciclo, salienta que num univer-
so total de 24.250 alunos serviu, entre os 
dias 8 e 12 de fevereiro, 6.810 refeições. 
“Adicionalmente podemos dizer que têm 
vindo a aumentar os pedidos, quer com-
parativamente ao período anterior, quer 
desde o início deste 2.º período de confi-
namento”, referem ainda os responsáveis 
do município.

DEPOIS DE ALMADA, SEIXAL  
E BARREIRO SÃO OS MAIS FRÁGEIS

Depois de Almada, seguem-se na lista 
da tutela os concelhos do Seixal (3379 re-
feições no escalão A e 340 no B), Barrei-
ro (1772 e 202), Moita (1597 e 131), Setúbal 
(1171 e 149), Sesimbra (1089 e 148), Montijo 
(385 e 22), Palmela (383 e 23) e Alcochete 
(84 e 22).

Estes números correspondem, de 
acordo com os técnicos ministeriais e 
municipais, às realidades socioeconómi-
cas e populacionais de cada concelho.

A vereadora da câmara de Sesim-
bra com o pelouro da Educação, Felícia 
Costa, disse ao Semmais que a edilidade 
gasta atualmente cerca de 100 mil euros 
mensais na alimentação de cerca de 2.000 
alunos com dificuldades. Nestes dados in-
cluem-se 250 crianças que já antes esta-
vam integradas no escalão A, assim como 
muitas outras que apenas pagavam 1,69 
euros por refeição. “A autarquia leva as 
refeições a casa e, através da Ação Social, 
distribui também cabazes alimentares se-
manais às famílias mais carenciadas, isto 
para além de ter decido entregar igual-
mente a cada uma das crianças um cabaz 
semanal com dez peças de fruta”, adian-
tou.

A Câmara Municipal de Setúbal infor-
mou, por sua vez, que está a fornecer 200 
refeições por dia aos alunos do pré-es-
colar e 1º ciclo, enquanto que são 106 os 
estudantes a beneficiar de alimentos nos 
2º e 3º ciclos, assim como no secundário. 
O município adiantou ainda que existem 
63 crianças do pré-escolar e 1º ciclo em 
situação de acolhimento e mais 29 refe-
rentes aos 2º e 3º ciclos e secundário.

Já a edilidade de Almada refere que 
“houve um aumento significativo dos lo-
cais de distribuição (neste momento são 
18 Escolas/Agrupamentos) tendo havido 
também um aumento, para o dobro, do 
número de refeições (duas quentes e dois 
lanches), relativamente à 1.ª fase de confi-
namento, no qual era fornecido almoço e 
um lanche”.

Da Câmara Municipal da Moita surgiu 
a informação de que “desde o final das ati-

vidades letivas presenciais foram forneci-
das cerca de 2635 refeições escolares que 
estão a ser entregues em várias escolas 
espalhadas pelo município”. Estas refei-
ções destinam-se, também aos alunos do 
pré-escolar e do 1º ciclo.

Em Palmela a edilidade está a contem-
plar um total de 170 crianças (41 do pré-
-escolar e 129 do 1º ciclo) com refeições 
diárias. Em nota distribuída à comunica-
ção social é ainda referido que também 
estão a ser apoiadas mais 21 crianças, alu-
nos dos 2º e 3º ciclos, que são irmãs das 
beneficiárias da medida.

Por fim, respondendo às questões do 
nosso jornal, a câmara de Alcochete disse 
que “atualmente estamos a fornecer no 
domicílio , refeições escolares aos alunos 
com Ação Social Escolar da educação pré-
-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, garan-
tindo as condições básicas relativamente à 
alimentação. Diariamente são distribuídas 
103 refeições que contemplam o almoço e 
lanche, constituídas por sopa, prato prin-
cipal de peixe ou carne alternadamente, 
fruta e/ou sobremesa, pão e leite”.

O município adiantou ainda que servi-
ço de refeições aos alunos dos 2º,3º ciclos 
e secundário, são da competência do Mi-
nistério da Educação, através do Agrupa-
mento de Escolas de Alcochete. “O Agru-
pamento de Escolas de Alcochete regista 
um elevado número de alunos abrangidos 
pela Ação Social Escolar (ASE). O total de 
alunos carenciados (433 alunos) repre-
senta 14% dos alunos matriculados no 
AEA e situa-se predominantemente no 1.º 
Ciclo (48%)”, concluiu. 
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PARÓQUIA AMPARA DESEMPREGADOS, DOENTES E IMIGRANTES

Nossa Senhora da Conceição 
alimenta 75 pessoas por dia
O restaurante social é muleta para desempregados, doentes e muitos imigrantes.  
Desde que existe já serviu mais de 270 mil refeições. A crise ameaça fazer aumentar  
o número de pessoas a socorrer.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

À PARÓQUIA de Nossa Senhora da Con-
ceição, em Setúbal, acorrem diariamen-
te 75 pessoas carenciadas em busca de 
alimentos. Do restaurante social que ali 
existe há quase nove anos “ninguém sai 
de mãos vazias”, conforme explica o pa-
dre Constantino Alves, o rosto mais visível 
de um grupo de pessoas que, para além 
de fornecerem comida, se preocupam em 
“atender bem e ser solidários”.

“Atualmente estamos a servir, em ser-
viço de take away, cerca de 75 refeições 
por dia. Este número está a aumentar to-
dos os dias”, explica Constantino Alves, 
revelando que o restaurante social, criado 
a 27 de junho de 2011, já então para poder 
auxiliar um setor da população mais fra-
gilizado, já ofereceu desde essa data mais 
de 270 mil pratos de comida.

“Somos procurados por desempre-
gados, antigos, mas também muitos re-
centes. Há também muitos casais novos, 
pessoas com doenças várias, inclusive 
doenças mentais. Recebemos igualmente 
muitos pedidos de imigrantes”, conta ao 
Semmais o responsável da paróquia, lem-
brando que todos os alimentos distribuí-

dos são provenientes de doações, sejam 
elas da Igreja ou da sociedade civil.

DOAÇÕES E VOLUNTARIADO SÃO  
O ÚNICO APOIO DA ESTRUTURA

“Em 2011, quando abrimos o restau-
rante social - não quisemos que se cha-
masse refeitório ou cantina, precisamen-
te para afastarmos as designações que 
pudessem causar estigma - ficou estipu-
lado que cada pessoa, de acordo com os 
rendimentos que possuísse, pagaria uma 
determinada percentagem sobre cada re-
feição. Já nessa altura, tal como hoje, de-
pressa constatámos que não iríamos con-
seguir grande comparticipação. De facto, 
mais de 90 por cento das pessoas que nos 
procuram não possuem quaisquer ren-
dimentos e as restantes acabam por des-
contar dez ou 20 cêntimos por refeição”, 
diz Constantino Alves.

Sem apoios das entidades locais, o 
restaurante social da Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição tem, desde há dois 
anos, uma comparticipação de três quin-
tos relativamente a cada refeição seguida. 
Essa ajuda é enaltecida pelo padre que, 

no entanto, não deixa de salientar o con-
tributo prestado, ao longo dos anos, pelo 
conjunto de pessoas que, diariamente e de 
modo voluntário, não só se encarregam 
das refeições como do apoio moral e psi-

cológico prestado a todos os necessitados. 
“Também é justo que se deixe uma palavra 
de enorme agradecimento a todas as enti-
dades e pessoas individuais que nos fazem 
chegar os alimentos”, salienta. 

Pedido de refeições na paróquia está a aumentar de dia para dia

Apoios sociais na região  
crescem em todos os segmentos 
Entre março e dezembro do ano passado havia 22.060 beneficiários de 
desemprego e 38.760 trabalhadores em layoff. Registou-se também um 
aumento de 8,6% no RSI e de 11.140 apoiadas pelo Programa de Apoio 
Alimentar.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A SEGURANÇA SOCIAL de Setúbal não 
tem tido mãos a medir para acorrer aos 
diferentes apoios sociais, a começar pelo 
crescimento do desemprego que desde 
março de 2020, início declarado da pan-
demia, até dezembro do mesmo ano cres-
ceu 51%. 

Segundo números a que o Semmais 
teve acesso, no final do ano estavam re-
gistados 22.060 beneficiários entre sub-
sídio de desemprego e subsídio social de 
desemprego. 

Nestes dois segmentos, Almada era o 
concelho com maior crescimento neste pe-
ríodo com uma subida de 62,4%, e aquele 
que detinha o maior número de beneficiá-
rios, 4460, seguido do Seixal com 60,2%, 
Alcochete com 54,9%, Sines com 53,2%, 
Montijo com 51,3% e Palmela com 50,8%.

Também o número de empresas e tra-
balhadores envolvidos nos processos de 
layoff cresceram muito. Entre março e 
dezembro do ano passado 6195 empresas 
tinham aderido ao processo, abrangendo 
38.760 trabalhadores, sendo que o conce-
lho de Almada representava 24% do total 
das entidades empregadoras e Palmela 
tinha 26% dos trabalhadores a beneficiar 
deste apoio.

RSI CRESCE 8,6% POR CENTO E APOIO 
ALIMENTAR CHEGA A 11.140 FAMÍLIAS

No que se refere aos números do Ren-
dimento Social de Inserção (RSI), e se-
gundo os números da Segurança Social, o 
distrito contava à data de dezembro com 
21.005 beneficiários, a que correspondia a 
mais 8,6% relativamente a março de 2020. 
No caso do RSI, Sines era o concelho que 
registava a maior variação entre março e 
dezembro de 2020, com um aumento de 
14,3%. Mas o valor mais alto de pessoas 
com direito a este apoio social foi atingido 
no concelho de Almada, que contava, nes-
ta altura, com 5344 pessoas beneficiárias, 
seguido do Seixal (3684), Setúbal (2649), 
Moita (2548) e Barreiro (2382).

Já no que toca ao Programa de Apoio 
Alimentar, a região contava com 11.140 
famílias destinatárias, envolvendo 55 en-
tidades do setor solidário. Almada, Seixal 
e Barreiro eram os concelhos com maior 
número de beneficiários, 2250, 2045 e 
1129, respetivamente. 
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Situação 
epidemiológica 
no distrito
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/02/351_DGS_boletim_20210216.pdf

A Incidência Cumulativa (IC) a 14 dias da COVID-19 no Distrito de Setúbal, com-
parativamente a 8 de fevereiro apresenta a 15 de fevereiro uma variação negativa da 
ordem dos -26% de casos, encontrando-se a região na situação de risco extremamente 
elevado (1.458 casos confirmados por 100.000 habitantes).

Destacam-se por região em situação de risco extremamente elevado, Setúbal (2.274 
casos confirmados por 100.000 habitantes) e Grândola (1.879 casos confirmados por 
100.000 habitantes).

A maior redução de casos é verificada na região do Litoral Alentejo (-28%), -448 
casos confirmados por 100.000 habitantes. 

Verifica-se  no  Litoral  Alentejano  a maior  redução  de  casos  no  concelho  de  
Santiago do Cacém (-39%).  Na  Península  de  Setúbal ,  Alcochete,  Almada, Palmela e 
Seixal registam a  maior redução de casos (-29%).

Ao nível do enquadramento dos concelhos do Distrito de Setúbal inseridos na Área 
Metropolitana de Lisboa, mantém-se pela quinta semana consecutiva o concelho de Se-
túbal com o maior número de casos confirmados por 100.000 habitantes (2.274 casos). 

Os quatro hospitais da região registam  
numa semana menos 131 internamentos
NO ESPAÇO de uma semana, entre o dia 
11 e ontem, 18 de fevereiro, as quatro uni-
dades hospitalares públicas do distrito, 
Garcia de Orta (Almada), São Bernardo 
(Setúbal), Nossa Senhora do Rosário (Bar-
reiro) e Hospital do Litoral Alentejano re-
duziram 131 internamentos por Covid-19.

Na quinta-feira da última semana os 
quatro hospitais totalizavam 596 doentes 
internados com a doença e ontem já re-
gistavam 465 internamentos. 

De acordo com os números a que o 
Semmais teve acesso, durante o mes-

mo período o número de internados em 
enfermaria baixou em 122 camas e nos 
cuidados intensivos menos catorze. No-
meadamente, 537 em enfermaria a 11 de 
fevereiro e 415 à data de ontem, e nos 
cuidados intensivos 55 doentes à mesma 
data e 41 doentes ontem, dia 18.

De notar que relativamente ao número 
de internamentos em enfermaria estão in-
cluídos, para facilitar a leitura, doze doen-
tes em internamento domiciliário a 11 de 
fevereiro e 14 doentes na mesma situação 
a 18 deste mês.  
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Decisão judicial continua a entravar  
avanço do hospital do Seixal
Obra é considerada fundamental para um concelho que tem cerca de 40 mil pessoas  
sem médico de família. O terreno existe e o trabalho está no Orçamento de Estado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O FUTURO HOSPITAL DO SEIXAL é uma 
obra que vem sendo reclamada desde 
2001 e que este ano, finalmente, poderá 
começar a ser feita. Para que tal aconte-
ça é preciso, no entanto, que o tribunal se 
pronuncie com celeridade sobre uma im-
pugnação apresentada por um gabinete 
projetista preterido no concurso realizado 
no ano passado. 

Segundo informação do município, 
já existe terreno disponível, no Foguetei-
ro, e os trabalhos encontram-se inscri-
tos no Orçamento de Estado desde 2017. 
O hospital do Seixal servirá a população 
do concelho, mas também de Sesimbra, 
e estará articulado com o Garcia de Orta, 
em Almada. Ao todo, poderá dar apoio a 
cerca de 400 mil pessoas. O custo, já com 
os terrenos incluídos, ronda os 25 milhões 
euros.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da edilidade, Joaquim Santos, expli-
cou que depois de concluída a fase de se-
leção de propostas do Concurso Limitado 
por Prévia Qualificação, por deliberação 
do Conselho Diretivo da ARS-LVT, de 2 de 
outubro 2020, foi aprovado o relatório fi-
nal elaborado pelo júri e realizado, a 7 de 
outubro passado, o ato de adjudicação 
ao projectista ARIPA. No entanto, outro 
concorrente preterido, a empresa Miguel 
Saraiva & Associados – Arquitetura e Ur-
banismo, S.A., instaurou ação de impug-
nação judicial na qual pede anulação do 
ato de adjudicação. Atualmente, esta ação 
de impugnação continua em apreciação 
e só depois de decisão judicial poderá ser 
indicada uma data mais precisa para a 
execução dos trabalhos.

Joaquim Santos, diz que esta é uma 
obra fundamental para o conjunto de 
concelhos que dela irão usufruir e, em es-
pecial para o Seixal, que em cerca de 170 
mil habitantes tem 40 mil que não pos-
suem médico de família.

PROJETO PREVÊ CRIAÇÃO DE UMA 
UNIDADE ASSISTENCIAL DIFERENCIADA

O futuro hospital do Seixal está pro-
jetado para ser uma unidade de modelo 
assistencial diferenciado, com processos 
terapêuticos e meios complementares de 
diagnóstico alternativos ao internamento. 
Estará vocacionado, afirma o autarca, para 
os cuidados em ambulatório, com serviço 
de urgência básica 24 horas por dia. Prevê 
a realização de consultas externas dife-
renciadas, com meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica e exames técni-

cos em várias especialidades. Terá 60 ca-
mas de convalescença, 15 especialidades e 
unidade de cirurgia em ambulatório.

“Este equipamento hospitalar público, 
é uma peça fundamental para a melhoria 
da dignidade e das condições de vida das 
populações que irá servir, bem como para 
a resolução dos problemas estruturais do 
Hospital Garcia de Orta e dos cuidados de 
saúde na região do Seixal, Almada e Sesim-
bra”, refere Joaquim Santos, autarca que, 
ao longo dos anos, tem dado voz ao des-
contentamento pelo facto de todos os pra-
zos de execução que já foram agendados 
terem sido ultrapassados. “Defraudaram-
-se as expectativas das populações”, diz.

“As insuficiências dos equipamen-
tos de saúde que em todo o país já eram 
sentidas antes da pandemia, tornaram-se 
agora ainda mais evidentes, pelo que é ur-

gente construir no concelho uma unidade 
hospitalar. A existência de um hospital no 
Seixal ajudaria, neste momento, a aliviar 
a pressão sentida no Hospital Garcia de 
Orta”, alega ainda o edil. 

A edificar num terreno estatal, no Fo-
gueteiro, Amora, o futuro hospital irá ocu-
par uma área de 100.000 metros quadra-
dos, sendo a sua localização considerada 
perfeita, uma vez que fica próximo da A2, 
A33 e EN378 e EN10 e equidistante em re-
lação às três principais unidades hospita-
lares da zona, nomeadamente de Almada, 
do Barreiro e de Setúbal.

A câmara do Seixal também já 
anunciou que irá decretar a isenção do 
pagamento de taxas municipais, assegu-
rando também a construção de acessos e 
infraestruturas, num valor próximo dos 
três milhões de euros. 

Politécnico de Setúbal lidera 
fórum sobre técnicas de gestão
Uma centena de docentes do Ensino Superior de seis países vão trocar 
ideias sobre modelos que têm sido aplicados com êxito. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

TEM LUGAR, hoje e amanhã, o Interna-
tional Forum Manangement. Trata-se 
de uma iniciativa da Escola Superior de 
Ciências Empresariais do Instituto Poli-
técnico de Setúbal (IPS), cujo objetivo visa 
a promoção da investigação através da 
troca de argumentos entre diversas equi-
pas de docentes em representação de seis 
países diferentes.

Realizado sob a formato digital, o In-
ternational Forum Manangement reúne 
docentes nacionais, mas também de Es-
panha, Brasil e países africanos de ex-
pressão portuguesa. De acordo com o que 
adiantou ao Semmais o presidente do IPS, 
Pedro Dominguinhos, esta é uma oportu-

nidade de se trocarem impressões sobre 
experiências na área da gestão e, em si-
multâneo, reforçar a estratégia de interna-
cionalização que tem vindo a ser adotada.

O evento, o quinto que será apresen-
tado, vai reunir cerca de uma centena de 
participantes cujo trabalho tem assumi-
do relevo no desenvolvimento da inves-
tigação. “Assume-se como um evento 
de reflexão e partilha de conhecimentos, 
perspetivas e abordagens, que procura 
contribuir para a divulgação de conhe-
cimento científico, desenvolvimento de 
boas práticas organizacionais e formula-
ção de políticas públicas”, adiantou Pedro 
Dominguinhos, dando como exemplo de 

uma das matérias em discussão o estudo 
realizado no Mercado do Livramento, em 
Setúbal, o qual contou também com a co-
laboração da câmara municipal.

O International Forum Manangement 
envolve representantes de dez institui-
ções de Ensino Superior, e inclui a orga-
nização da exposição e debate em duas 
sessões plenárias, 12 sessões paralelas e 
três simpósios, acolhendo um total de 90 
artigos científicos. Os tópicos abrangidos 
vão desde o Direito ao Empreendedoris-
mo e Inovação, da Gestão de Recursos 
Humanos ao Ordenamento Territorial, e 
da Gestão Ambiental ao Turismo, entre 
muitos outros. 

A sessão de abertura está agendada 
para as 9h30 desta sexta-feira, 19 de feve-
reiro, reunindo as intervenções de Luísa 
Cagica Carvalho, docente da ESCE/IPS e 
presidente do Comité Organizador; Pedro 
Dominguinhos, presidente do IPS; Sou-
modip Sarkar, vice-reitor da Universidade 
de Évora; Domingos Caeiro, vice-reitor da 
Universidade Aberta; Paulo Águas, reitor 
da Universidade do Algarve e Raúl Filipe, 
presidente da Escola Superior de Hotela-
ria e Turismo do Estoril.

À organização do IPS, juntam-se tam-
bém a Universidade Aberta, Universidade 
do Algarve, Universidade de Évora e Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 
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Sesimbra, Setúbal e Palmela  
unidos pela proteção ambiental 
Prevenir os prejuízos causados por temperaturas elevadas ou chuvas torrenciais é um dos 
objetivos. Identificados os problemas, o próximo passo consiste em aplicar soluções no terreno.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS MUNICÍPIOS DE SETÚBAL, Sesimbra 
e Palmela vão ter, individualmente, planos 
que lhes irão permitir enfrentar de forma 
mais eficaz as alterações climáticas que 
já interferem ou podem vir a interferir no 
bem estar das respetivas populações e na 
preservação do seu património natural. 
O objetivo deste projeto, da responsabili-
dade da ENA - Agência de Energia e Am-
biente da Arrábida, passa por encontrar 

solução que possam minorar problemas 
como a precipitação violenta, a erosão, ou 
as temperaturas excessivas.

Em declarações ao Semmais, a dire-
tora executiva da ENA, Cristina Daniel, 
disse que o plano passa por, ao longo de 
18 meses, traçar estratégias individuais 
para cada um dos municípios em causa 
e, posteriormente, aplicar cada um desses 
projetos no terreno. “Estes três municí-

pios fazem parte de um consórcio consti-
tuído por seis entidades, onde se incluem 
também a agência, o Instituto de Geogra-
fia e Ordenamento do Território (IGOT), 
da Universidade de Lisboa, e a Facul-
dade de Ciências e Tecnologia (FCT), da 
Universidade Nova de Lisboa”, explicou.

PLANOS MUNICIPAIS VISAM PROTEGER 
COMUNIDADES, PAISAGENS E TERRENOS

Cristina Daniel esclareceu ainda que 
cada um dos três concelhos envolvidos 
no PLAAC - Planos Locais de Adaptação 
às Alterações Climáticas já identificou as 
vulnerabilidades existentes em termos am-
bientais. A partir de agora, e depois de ela-
borados os projetos, espera-se que o traba-
lho a desenvolver no terreno proteja não só 
as pessoas, como também os terrenos e a 
paisagem. “As transformações ambientais 
já existem e vão notar-se ainda mais no 
futuro, pelo que urge criar medidas para 
minorar e acautelar os previsíveis efeitos 
nefastos”, adiantou a mesma responsável.

“Com os novos instrumentos, o ter-
ritório da Arrábida irá criar condições 
para reduzir o risco climático, diminuir 

os eventuais impactos e promover a sua 
adaptação, através da identificação e ca-
racterização das vulnerabilidades já dete-
tadas, mas também das que venham a ser 
referenciadas”, disse ainda Cristina Daniel. 

A diretora executiva da ENA afirmou 
também que o projeto envolve um mon-
tante superior a 165 mil euros, dos quais 
90 por cento serão provenientes de com-
participações. Através de um acordo, 
países como a Noruega, Islândia e Liech-
tenstein tornam-se parceiros dos estados 
membros da União Europeia, apoiando 
financeiramente, através de um mecanis-
mo plurianual (EEA Grants) um conjunto 
de países onde se inclui Portugal. Os EEA 
Grants, adiantou, tem como objetivo redu-
zir as disparidades sociais e económicas 
na Europa, assim como promover o refor-
ço das relações bilaterais entre os três paí-
ses promotores e as nações beneficiárias.

Em nota de imprensa, a ENA diz que, 
para o período compreendido entre 2014 
e 2021, foi acordada uma contribuição to-
tal de 2,8 mil milhões de euros a distribuir 
por 15 países beneficiários, sendo que a 
Portugal cabem 102,7 milhões de euros. 

Metro avança até à Costa de Caparica  
mas autarca defende que pare à entrada
Presidente da junta de freguesia defende que a obra não deve, por questões ambientais,  
entrar dentro da malha urbana, ficando a estação à entrada da vila.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A AMPLIAÇÃO da rede do Metro do Sul 
do Tejo desde a Universidade, na Charne-
ca da Caparica, até à Costa de Caparica, 
deve ser anunciada até ao final deste mês 
pelo ministro do Ambiente e Ação Climá-
tica. Trata-se de uma obra reclamada há 
vários anos e que representa, para além de 
um considerável aumento da mobilidade, 
uma forte aposta em termos ambientais.

O ministro João Matos Fernandes já 
confirmou que deverá apresentar na As-
sembleia da República o projeto de ex-
pansão da rede o qual contemplará, em 
termos de construção de via, apenas o 
alargamento, de cerca de quatro quilóme-
tros, até à Costa de Caparica. Desconhece-
-se, no entanto, se o transporte elétrico de 
superfície irá para o interior da vila ou se 
se quedará pela sua entrada.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da Junta de Freguesia da Costa de 
Caparica, José Ricardo, defende que o 
transporte não deverá circular pelo inte-
rior da localidade. “Trata-se de uma po-
sição que visa defender a proteção am-
biental”, disse. O autarca entende que o 
mais importante “é fazer algo que leva à 
diminuição das cargas poluentes, e isso 

poderá ser conseguido com o metro de 
superfície a ficar à entrada da vila, fazen-
do-se depois o transporte para o interior 
através de um sistema de veículos não 
poluentes”, adiantou.

JUNTA ALERTA PARA O PERIGO  
DA SOBRECARGA DA MALHA URBANA 

A outra proposta que, pelo menos des-
de 2014 tem vindo a ser ponderada, é a de 
fazer circular as composições até às praias 
de São João e Fonte da Telha. Esta opção, 
segundo José Ricardo, não será a mais 

desejável em termos ambientais, uma vez 
que irá sobrecarregar a malha urbana. “A 
Costa de Caparica já teve, em alguns fins-
-de-semana de verão, cerca de um milhão 
de pessoas. As estatísticas dizem que rece-
be anualmente oito milhões de visitantes. 
Isso representa, naturalmente, muita mais 
emissão poluente, daí que seja preferível 
receber as pessoas à entrada da vila e de-
pois transportá-las pelo seu interior no 
sistema de transportes não poluentes”, 
adiantou o mesmo responsável.

O projeto final para a rede de metro-

politano - que quando foi inaugurado já 
previa não só esta ligação como outras 
aos concelhos da Moita e Barreiro, além 
da já realizada até Corroios (Seixal) - não 
deverá contemplar a construção de mais 
carris para além dos da Costa. Matos Fer-
nandes disse recentemente que o volume 
de tráfego não justifica, para já, que sejam 
construídas outras estações, dando-se 
antes privilégio à utilização de transpor-
tes rodoviários. Prevê-se igualmente que 
o ministro revele na Assembleia da Re-
pública quais os prazos de execução da 
obra, os custos e eventuais compartici-
pações.

A atual rede do Metro do Sul do Tejo 
contempla 19 estações. O preço do que já 
foi construído ultrapassa os 125 milhões 
de euros. Com três linhas ativas, existe 
a ideia de levar o comboio elétrico até à 
Baixa da Banheira (Moita) e até ao Bar-
reiro, intenção essa que, no entanto, está 
suspensa desde 2008.  

Decisão da ampliação da rede do metro  
deve ser conhecida até ao final deste mês
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MAIS DE 450 MIL EUROS PARA REQUALIFICAR ROTUNDAS DO EIXO CENTRAL 

Almada aposta na segurança  
da circulação na cidade 
Em discussão há mais de dois anos, a empreitada que prevê a abertura de ambas as rotundas  
à circulação automóvel vai finalmente avançar após acordo com o IMT e o Metro Sul do Tejo. 
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

A REQUALIFICAÇÃO do Eixo Central de 
Almada, entre as rotundas do Centro Sul 
e Cacilhas, vai arrancar depois de ter sido 
aprovado o procedimento para a contra-
tação pública da execução da empreita-
da. Com um investimento municipal de 
450.500,00 euros, a primeira de seis fases 
abrange a Praça Movimento das Forças 
Armadas e a Praça Gil Vicente.

O objetivo é melhorar as condições de 
circulação viária, ferroviária e pedonal, 
bem como a acessibilidade a pessoas com 
mobilidade reduzida. Segundo disse ao 
Semmais a presidente da autarquia, Inês 

de Medeiros, a intervenção pretende criar 
sistemas de “maior fluidez para diminuir 
o engarrafamento naquele eixo central” 
e passagens de peões, tentando resolver 
assim uma das grandes preocupações do 
município devido ao elevado número de 
acidentes que ocorrem na zona. 

“Para além dos acidentes com as pes-
soas, temos acidentes com as viaturas que 
se encontram indevidamente estaciona-
das nas áreas destinadas ao metro, per-
turbando a circulação automóvel daquela 
zona”, afirma a autarca, assumindo que 
foi um “processo muito demorado” devi-

do às negociações com o IMT e o Metro 
Sul do Tejo. 

PREVISTA REABERTURA DA CIRCULAÇÃO 
EM ROTUNDA INUTILIZADA 

A câmara quer retomar o projeto ini-
cial e reabrir a circulação automóvel na 
rotunda existente na Praça Movimento 
das Forças Armadas, que se encontra inu-
tilizada e coberta de floreiras, por decisão 
do anterior executivo em resposta ao en-
cerramento forçado pelo metro. “Com a 
reabertura da rotunda, os automóveis 
que venham do Centro Sul e queiram vi-
rar para as zonas de Almada velha, deixa-
rão de ir até ao fim da rua e recuar, utili-
zando a rotunda para inverter o sentido 
de circulação”, explica a presidente. 

O projeto contempla também altera-
ções ao estacionamento existente, sen-
do criados lugares para veículos ligeiros, 
para pessoas com mobilidade condicio-
nada e para cargas e descargas.

No seu conjunto, a intervenção irá 
abranger um total de três quilómetros, 
que se estende desde a rotunda do Cen-
tro Sul até Cacilhas. Depois de concluída 
a fase 1A, terá início a fase 1B, que diz res-
peito à avenida D. Nuno Álvares Pereira e 
D. Afonso Henriques. A fase 2 vai englobar 
o cruzamento entre a avenida Bento Gon-
çalves, a rua Lopes Mendonça e o entron-
camento com a rua Mendo Gomes Sea-
bra, enquanto que a 3 abrange a rotunda 
do Centro Sul e o cruzamento da avenida 

Bento Gonçalves com a rua Lopes Men-
donça. Finalmente. Já a fase 4 prevê a in-
tervenção no perímetro entre a praça Gil 
Vicente e a rotunda de Cacilhas.  

Caparica vai ter 
novo parque 
urbano
O lançamento da empreitada para 
construção do Parque Urbano de 
Vila Nova de Caparica foi outra das 
propostas aprovadas na reunião do 
executivo camarário de Almada. 
Numa área de 3.900 m2, o novo espa-
ço ficará localizado entre a rua Rafael 
Correia e as traseiras da Praceta João 
Jurado e incluirá zonas verdes, um 
parque infantil, equipamentos para a 
prática de atividade física e uma área 
para a realização de eventos. “O par-
que está englobado numa estratégia 
global ao município em que foi identi-
ficado que há falta de espaços verdes 
no meio urbano e acessível a todos”, 
afirma Inês de Medeiros, justificando 
que muitos destes espaços por vezes 
se encontram desvalorizados e por 
isso é necessária a requalificação. A 
intervenção implica um investimento 
de cerca de 300 mil euros.

Barreiro alarga rede  
de carregamento  
para veículos elétricos
Os 90 postos serão distribuídos pelas várias 
freguesias do concelho. Objetivo é oferecer 
uma rede alargada de carregadores elétricos 
a quem vive e visita o Barreiro, promovendo 
assim a sustentabilidade.
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

CADA VEZ MAIS VERDE, o município tem 
promovido projetos que impulsionam a 
sustentabilidade no concelho. Desta vez, 
decidiu alargar a rede de carregamen-
to para veículos elétricos e implementar 
90 postos para o efeito no concelho. Rui 
Braga, vereador responsável pelo Planea-
mento e Ordenamento do Território, disse 
ao Semmais que a iniciativa surge no âm-

bito de um protocolo celebrado com a en-
tidade promotora para a sua implemen-
tação, não revelando o nome desta, uma 
vez que a câmara se encontra a reunir as 
autorizações junto da EDP. 

“O objetivo é cobrir as necessidades 
dos que vivem, trabalham ou visitam o 
Barreiro”, explica o vereador, acrescen-
tando que os equipamentos terão senso-

res de medição de temperatura da qua-
lidade do ar, “o que permite uma melhor 
monitorização deste importante aspeto 
para a cidade”. 

Apesar de ter uma pequena dimensão, 
em termos territoriais, o município apre-
senta uma elevada densidade populacio-
nal que, segundo a edilidade, sofre com o 
impacto direto de gases provenientes de 
veículos de combustão, representando 
graves repercussões na saúde das popu-
lações, e que isso é necessário promover a 
utilização de veículos elétricos para a di-
minuição dos gases com efeito de estufa.

Outro dos aspetos que a câmara do 
Barreiro teve em conta foi a colocação 

destes postos junto às áreas residências 
“em vez das habituais zonas de passagem”, 
atesta o mesmo responsável, assegurando 
que “em nenhum momento serão postas 
em causa as condições de acessibilidade, 
mobilidade e estacionamento”. 

Distribuídos pelas várias freguesias 
do concelho, os postos de carregamen-
to começam a ser instalados em março, 
uma vez que a empresa responsável pela 
implementação se encontra neste mo-
mento a reunir as últimas autorizações. 
Por se tratar de um protocolo, o verea-
dor revela que a “autarquia não precisou 
de fazer qualquer tipo de esforço orça-
mental”.  
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Ruralidade de Sesimbra  
continua a renascer
A par da renovação da imagem turística 
do concelho, Sesimbra continua também 
a apostar nas tradições e na ruralidade. 
Em breve, nas hortas solidárias do Castelo 
começa-se a cultivar a vinha com castas da 
região. 
TEXTO IRINA VERDE IMAGEM DR

NOS ÚLTIMOS ANOS, a imagem de Se-
simbra como destino de qualidade tem 
vindo a ser reforçada, tanto através dos 
projetos turísticos de luxo que tem atraí-
do como pela requalificação do parque 
habitacional. No entanto, apesar destes 
investimentos, a autarquia continuou a 
apostar na divulgação daquela que é a gé-
nese local. E é assim que nasce o projeto 
Hortas Solidárias que, para além de ser 
um complemento económico aos agre-
gados familiares, é também uma forma de 
promover a agricultura tradicional. 

De cariz tendencialmente biológico, 
em breve as hortas de Sampaio, na fre-
guesia do Castelo, vão ser alargadas rece-
bendo mais 25 talhões que se juntam aos 
20 já existentes. As novas parcelas serão 
destinadas ao cultivo da vinha, onde serão 

plantadas castas como a Moscatel Graú-
do, Fernão Pires, Castelão, Arinto e San-
ta Isabel, variedades que fazem parte das 
tradições e identidade da freguesia. 

Em conversa com o Semmais, Fran-
cisco Jesus, presidente da câmara de 
Sesimbra, disse que a escolha da freguesia 
para a implementação da horta se deve 
à “grande tradição rural vivida naque-
la zona”, sendo muitas vezes designada 
como campo. “Temos apostado forte-
mente nos produtores e produtos locais”, 
assegura o autarca, explicando que as 
atratividades turísticas só são possíveis se 
mantiverem a sustentabilidade e as suas 
tradições, ligadas à pesca em Sesimbra e 
à ruralidade, na freguesia do Castelo. “Os 
produtos tradicionais nesta freguesia são, 
neste momento, um produto turístico”, as-

sume o presidente, dando como exemplos 
a maçã camoesa, a farinha torrada e o mel. 

IDENTIDADE DO CONCELHO É UMA 
ALAVANCA PARA O TURISMO 

Por sua vez, a presidente da Junta de 
Freguesia do Castelo, Maria Manuel Go-
mes, conta ao nosso jornal que sempre 
houve a preocupação de divulgar a géne-
se local, que é o que identifica o concelho. 
A incidência rural do Castelo e as par-
cerias com a AGREPES foram os fatores 
que evidenciavam a necessidade de criar 
uma estratégia de promoção dos produ-
tos endógenos, que alavancam também 
o turismo. “Aliar as praias às tradições e 
à agricultura é o ponto chave para atrair 
visitantes a conhecerem aquelas que são 
as nossas raízes”, defende. 

Contudo, com esta iniciativa a autar-
quia procura também apoiar os agrega-

dos familiares com a atribuição das par-
celas para a produção de alimentos para 
consumo doméstico. Nas formações di-
rigidas aos agricultores, a câmara vai in-
troduzindo novos métodos de agricultura, 
mais sustentáveis, tornando os produtos 
biológicos livres de químicos. “A plan-
tação de flores nas parcelas é uma das 
formas de atrair insetos”, explica a presi-
dente da junta, referindo que nos talhões 
também existem escolas a produzir e até 
instituições sociais do concelho.  “Naque-
le espaço são essencialmente produzidos 
legumes, como a cebola, a batata e a cou-
ve portuguesa”, explica. 

Na Quinta do Conde, as hortas so-
lidárias começaram com 42 parcelas e 
atualmente são 86, divididas por 80 aglo-
merados familiares e seis organizações 
não-governamentais, contando atual-
mente com mais de 600 beneficiários. 
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AFIRMAM QUE FAZIAM PARTE DA ALA DEMOCRÁTICA E MODERADA DO PARTIDO

Ex-dirigentes do Chega  
arrasam liderança distrital
Dois ex-dirigentes do Chega arrasam a liderança da distrital e contam  
as “causas perdidas” que os afastou do partido. Afirmam que também  
na região há “um discurso racista”, atropelo aos estatutos e uma gestão 
de “compadrio”.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

ATROPELO aos estatutos, contas duvi-
dosas, sonegação de informação e uma 
gestão de “quero, posso e mando” são al-
gumas das acusações lançadas ao presi-
dente da distrital do Chega, Luís Maurício, 
por dois ex-dirigentes que estiveram na 
origem da fundação do partido em Se-
túbal, Carina Deus e Bento Martins. 

Ambos dizem ter sido atraídos para al-
gumas das causas então propaladas pelo 
partido de André Ventura, mesmo antes 
da sua fundação, decorria o ano de 2018. 
“Vi um feed nas redes sociais contra a cor-
rupção e entusiasmei-me, ao ponto de ter 
ligado para o número indicado, ao que me 
disseram que havia um outro elemento 
em Setúbal. Com ele comecei a angariar 
militantes junto do grupo de amigos”, re-
corda Carina Deus.

Quando o partido foi formalizado em 
abril de 2019, foi então formado o cha-
mado Núcleo de Setúbal (o primeiro a ser 
criado na região foi o do Barreiro) a que 
se tinha juntado o outro dissidente Bento 
Martins, que chegou a fazer segurança em 
comícios de André Ventura e que também 
se desencantou com o que foi assistindo 
por dentro.

Um e outro fizeram parte da primei-
ra estrutura distrital, sessão eletiva que 
decorreu a 28 de agosto de 2019. Carina 
Deus - profissional da área da saúde e res-
ponsável por uma IPSS -, como tesourei-
ra, e Bento Martins, - polícia aposentado 
-, como presidente da Mesa da Assem-
bleia. Por esta altura, o Chega em todo o 
distrito contava apenas com “uns vinte 
elementos”.

Mas antes da eleição do órgão distri-
tal, que decorreu “numa garagem perto 
do hospital de Setúbal”, já o partido se ti-
nha mostrado na Feira de Santiago, com 
um stand. “Logo aí começamos a ter pro-
blemas porque já havia pessoas que mos-
travam ao que vinham, nomeadamente 
a chegada de Nuno Gabriel, de Almada, 
agora candidato a presidente o Conselho 
de Jurisdição da distrital, que “veio minar 
ainda mais aquela paz podre que existia. 
Na última noite da feira reuni em minha 
casa o André Ventura e os dois vices a ní-
vel nacional para que esclarecessem para 
onde estava a caminhar o partido”, argu-
menta Bento Martins.

Da primeira estrutura distrital, ainda 
hoje liderada por Luís Maurício, já saíram 
a vice-presidente Paula Freitas, a tesou-
reira Carina Deus e o presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral, Bento Martins. Mas 
a maior parte dos vogais, clarificam os 
ex-dirigentes, “nunca lá puseram os pés”. 
Bento Martins, acrescenta: “Em quase 

dois anos lembro-me apenas de três ou 
quatro reuniões. Sempre foi uma lideran-
ça do quer-posso-e-mando, sem dar ca-
vaco a ninguém. Quanto se perguntava, a 
resposta do líder distrital era ‘quem man-
da é o André, e ele quer assim’. 

Pior que isso, diz a ex-tesoureira: 
“Nunca vi contas, nem faturas, nem nada. 
Era sonegada toda essa informação, por-
que o Luís (Maurício) dominava tudo 
como queria”. Sobretudo, porque, aduz 
Bento Martins, “o homem era chegado 
ao André Ventura, desde os tempos dos 
‘no name boys’ e chegou a dar-lhe dicas 
quanto o André participava no programa 
da CMTV. Hoje passa-se por doutor, mas 
toda a gente sabe que foi porteiro de bares 
noturnos e outras situações que têm vin-
do a lume. Para além da prepotência e do 
compadrio que se foi avolumando com a 
chegada de mais e mais gente ao partido 
no distrito”.

Bento Rodrigues alude ainda a alguns 
jantares organizados pela distrital, cujas 
contas “são no mínimo duvidosas”. Em 
primeiro lugar, diz, “cobravam um de-
terminado valor por pessoa e pagavam 
outro valor menor aos restaurantes. E o 
pagamento de tudo o que tinha a ver com 
contas do partido na região era transferi-
do para contas pessoais”.

QUATRO PRESIDENTES DE CONCELHIAS 
TAMBÉM BATERAM COM A PORTA

A última razia de dirigentes do partido 
no distrito também chegou às concelhias. O 
Semmais sabe que das dez estruturas con-
celhias com presidentes nomeados no seu 
arranque já se demitiram Sofia Maldona-
do (Sines), Emanuel Torres (Montijo), Elsa 
Marta (Sesimbra), e Carina Deus (Setúbal). 

Até à polémica convenção nacional de 
dezembro do ano passado, o Chega na re-
gião contava com 990 militantes inscritos, 
sendo que apenas 517 tiveram quotas pa-

gas e, por isso, direito a voto. Para a mesma 
assembleia magna, a distrital de Setúbal 
elegeu 38 delegados. Carina Deus assegu-
ra que “o partido tem vindo a perder muita 
gente” e que na próxima convenção “deve-
rá apenas eleger 34 representantes”.

Bento Martins, que diz se ter fartado 
“de tantas vigarices, algumas já do co-
nhecimento público, afirma que o parti-
do está hoje pejado “de pessoas racistas, 
xenófobos e radicais, que apenas que-
rem atingir benesses e ganhar estatuto”. 
“Sai desiludido depois de ter feito avisos 
à navegação e ao próprio André Ventura. 
Todos os partidos devem ter criminosos, 
mas se calhar há o cuidado de não os dei-
xar chegar ao topo. Semeie muitos inimi-
gos no Chega porque não tinha papas na 
língua e nunca pactuei com compadrios e 
com más companhias”, afirma.

O último esforço de Carina Deus foi fei-
to antes das presidenciais. Tinha prometido 
arranjar 120 assinaturas para a candidatu-
ra do seu líder e assim o fez. “Entreguei-as 
à mandatária Patrícia Uva (que também se 
demitiu) e ainda fui à convenção nacional 
para assistir àquele triste espetáculo, com 
os delegados sem informação, às cegas, e 
completamente manietados”.  Em termos 
políticos a desilusão é total: “Andei a dis-
cutir com as pessoas de que não tinham 
razões para atacar o Chega, mas eu é que 
estava errada, porque sempre foi um dis-
curso vazio, sem propostas nem soluções, 
para além do atropelo aos estatutos, a lei 
da rolha e a prepotência”.

E como ficou o bichinho da política, 
Bento Martins aceitou integrar a lista para 
a assembleia municipal do Montijo como 
independente do Movimento Poder Popu-
lar do Montijo. E Carina Deus ainda espera 
concorrer à câmara de Setúbal nas próxi-
mas autárquicas, apoiada por um partido 
do centro-direita, havendo contatos com 
o PPM - Partido Popular Monárquico. 

O LÍDER DA DISTRITAL do Chega, Luís 
Maurício, rejeita todas as acusações e 
afirma que “esses ex-militantes” nunca 
quiseram aceitar as decisões do partido 
e do seu presidente, porque estavam por 
interesses pessoais”.

Diz também que é o militante nº 18, um 
dos primeiros e “verdadeiros” fundadores 
do Chega a nível nacional e no distrito. 
“O meu percurso no partido não se pode 
atacar. Todos os militantes sabem disso. E 
não vejo mal em ser amigo do André Ven-
tura, mesmo antes de haver estrutura par-
tidária. Aliás, fui convidado por ele. Veja o 
nível de confiança”, afirma. E acrescenta: 
“Uma das críticas que me faziam era por 
ser demasiado leal ao presidente, veja 
bem...”.

O responsável máximo do Chega no 
distrito também lembra de lhe chamarem 
“maluco e ditador”, só por estar a cumprir 
decisões da cúpula partidária e, muitas 
vezes, do próprio presidente. “A decisão 
de passar a nomear as pessoas foi decidi-
da pelo André Ventura para evitar as con-
fusões internas e as disputas de protago-
nismo”, refere.

E lamenta “a campanha orquestrada” 
contra a sua pessoa e outros dirigentes 
próximos de si, através da “difamação 
gratuita”. “Hoje pode dizer-se tudo de 
uma pessoa e sem provas de nada e o 
problema dessa gente é que sabem que eu 
dou tudo ao partido e defendo o partido 
acima dessas confusões”, acrescenta.

Luís Maurício rejeita também que o 
partido esteja a perder militantes na re-
gião. “É mentira, antes pelo contrário, au-
mentámos e o nosso crescimento é pro-
vado pelos resultados obtidos nas últimas 
presidenciais, na qual fizemos campanha 
em todo o distrito”.

Ridiculariza a acusação das contas, 
porque, sublinha, “ninguém iria queimar 
a sua imagem por 300 ou 400 euros”. O 
que se passa, explica, é que “o partido não 
tem conta bancária, mas também não tem 
despesas, nem receitas, nem subvenções. 
Aqui há sobretudo trabalho voluntário”.  
No caso do jantar da Quinta do Juvenal, 
em Almada, e 29 de agosto, prossegue Luís 
Maurício, “fizemos um contrato com o res-
taurante, quem pediu fatura teve-a e foram 
pagas todas as obrigações fiscais”. 

Maurício
fala em
“difamação”

Carina Deus (segunda à esquerda) e Bento Martins (primeiro à direita)  
numa ação de campanha

Nuno Gabriel e Luís Maurício
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TOMA 
desconfina  
com poesia  
ao ouvido
UM POEMA, uma canção ou uma simples 
conversa de aconchego são o mote da 
“corrente solidária” que a Associação Cul-
tural TOMA – Teatro Oficina Multi Artes 
decidiu lançar na comunidade no âmbito 
do projeto “Curta Poesia ao Ouvido”. 

A ideia prende-se, segundo José No-
bre, o principal responsável do TOMA, 
com o dar mais atenção e carinho a todos 
aqueles que estão em confinamento e a 
sofrer devido à crise pandémica, sobretu-
do a população mais idosa. 

“Foram os nossos alunos de teatro 
que lançaram esta iniciativa”, estreada no 
passado dia 1, Dia Mundial da Leitura em 
Voz Alta, realça José Nobre, sublinhando 
que “até à data, a rubrica está a ser muito 
bem aceite e muito aconchegadora”.

Basta ligar a uma pessoa mais isolada 
e declamar um poema. Depois, a pessoa 
que recebeu este conforto terá de contatar 
outra para dar continuidade a esta corren-
te solidária que tem o intuito de animar o 
período de confinamento em que as pes-
soas passam muitas horas e dias isolados, 
sem verem os seus familiares. 

José Nobre refere que esta ‘onda so-
lidária’ visa “aproximar as pessoas umas 
das outras”, e, através de um gesto de 
“amor e carinho”, surpreender todos 
aqueles que se envolvem nesta ação em 
tempos difíceis para todos. 

À Associação Cultural setubalense, 
TOMA, onde muitos jovens dão os pri-
meiros passos no mundo das artes, têm 
chegado vários vídeos “muito emotivos” 
que deixa em lágrimas os seus responsá-
veis, alunos e público em geral.  

CORSOS PARADOS AFUNDAM AINDA MAIS A ECONOMIA LOCAL 

Distrito entristeceu  
sem Carnaval 
Cores, ritmos e folias ficaram adiadas para 2022. As ruas encheram  
de nostalgias e vazios e os prejuízos calculam-se de muitos milhões.  
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

PREJUÍZOS AVULTADOS no comércio, 
restauração e hotelaria, gente triste e 
avenidas vazias e sem colorido. Foi este 
o cenário possível do Carnaval de 2021 
que não saiu à rua no Montijo, Sesimbra e 
Sines, por causa da pandemia. Escolas de 
samba e grupos de foliões revelam triste-
za e admitem que a esperança é a última 
a morrer, prometendo voltar para o ano, 
com mais garra e alegria.

Fernando Belo, da Associação Somos 
Peixinho - que faz parte da organização 
do Carnaval do Montijo em parceria com 
o município e outros grupos -, refere ao 
Semmais que o sentimento de tristeza 
foi “enorme” pelo facto do corso não sair 
à rua depois de ter sido reativado, com 
sucesso, há quatro anos pelo município. 
“Tivemos de abdicar da nossa diversão 
em prol de um bem maior, que é ultrapas-
sarmos esta pandemia. Seria muito com-
plicado controlar os comportamentos das 
pessoas na rua e um enorme risco de saú-
de pública”, disse.

“Como cidadãos conscientes não po-
deríamos de maneira nenhuma organizar 
o Carnaval este ano. Esperamos que, com 

a vacinação e com todas as medidas que 
estão a ser tomadas, isto passe o quanto 
antes para podermos retomar um grande 
Carnaval em 2022”, acrescentou. 

Contudo, para que o Carnaval do Mon-
tijo fosse relembrado, os grupos de foliões 
postaram nas redes sociais várias imagens 
de desfiles anteriores, que deram lugar a 
“reações de tristeza, mas, ao mesmo tem-
po, de esperança no sentido de podermos 
voltar a ter Carnaval e turistas para pro-
porcionar alegria e um balão de oxigénio 
ao comércio local”. Fonte do município 
estima que o prejuízo ultrapasse 1 milhão 
de euros para os comerciantes. 

EVENTOS ONLINE TENTARAM  
SUPRIMIR A AUSÊNCIA DA FOLIA

Já Maria de Jesus Aldeia, presidente 
do Grupo Recreativo Escola de Samba 
Bota, diz que o Carnaval de Sesimbra foi 
assinalado com vários eventos online, 
não escondendo a sua dor por uma pan-
demia que tem tirado a vida a milhares de 
pessoas. “Na nossa página de Facebook 
promovemos alguns diretos e brincadei-
ras com outras escolas de samba e com os 

nossos sócios. Falámos sobre o nosso tra-
balho ao longo dos últimos anos e como 
estamos a viver este tempo de pandemia”, 
conta, acrescentando que “quem gosta de 
samba e quem participa há 45 anos no 
Carnaval de Sesimbra”, como é o caso do 
GRES Bota, só pode ficar “triste” por não 
ter Carnaval com turistas e comércio local 
aberto. “Gostamos de contribuir para que 
a vila esteja animada, mas este ano é uma 
pena ver a terra sem vida”, sublinha. 

Quem colocou o Carnaval na Avenida, 
literalmente, foi a empresa Salamaleques, 
que gere a unidade de alojamento Casa 
da Praça, junto à avenida onde decorrem 
os desfiles, com a exposição de figuri-
nos coloridos das seis escolas de samba 
e dos dois grupos de foliões nas janelas 
do hotel. A gerente Susana Barros encara 
a iniciativa como “uma homenagem aos 
foliões que, no ano passado, ajudaram a 
encher os quartos com turistas. É uma 
forma de mostrar que as escolas de sam-
ba são importantes porque trazem alegria 
e turismo à vila”.

Por seu lado, Mariana Vilhena, do gru-
po folião Ferro & Fogo, que entra no corso 
carnavalesco desde 2014, confessa que foi 
“completamente desolador” ver este ano a 
cidade de Sines “vazia”. Contudo, diz que a 
esperança é a última a morrer. “Melhores 
dias virão e espero que consigamos ul-
trapassar esta pandemia terrível”. Apesar 
dos festejos carnavalescos não saírem à 
rua, os elementos do grupo divertiram-se 
com “videochamadas” e, por outro lado, 
organizaram ações solidárias em prol dos 
médicos e enfermeiros. 

Rui Encarnação, presidente da Asso-
ciação do Carnaval de Sines, revela que os 
prejuízos rondam os 50 mil euros. “Ainda 
temos uma dívida para saldar de 100 mil 
euros deixada pela anterior direção da as-
sociação”, atira.  

Concurso de bandas de Palmela  
com transmissão streaming
Está de regresso, num ano atípico, o concurso onde brilharam os 
famosos Hands On Appoach e os HMB. Sem público, mas com 
transmissão nas redes sociais.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

OS HANDS ON APPROACH e os HMB são 
duas bandas, sobejamente conhecidas 
do grande público e com cartas dadas no 
panorama nacional, que passaram e ven-
ceram o Concurso de Música Moderna de 

Palmela, em 1997 e 2008, uma iniciativa 
do município em conjunto com associa-
ções e grupos juvenis. 

Para divulgar e promover novos pro-
jetos musicais, o concurso está de volta a 

Palmela naquela que é a 6.ª edição. Surge, 
desde 2016 e após interrupção de seis anos, 
com a designação de Concurso de Bandas 
Amadoras de Palmela – Warm Up Março a 
Partir que foi sugerida pelo movimento as-

sociativo e juvenil com vista a dinamizar e 
divulgar o ”Março a Partir”, o mês dedicado 
a várias iniciativas para os mais jovens. 

José Galambas, dirigente do Gabine-
te da Juventude do município, deposita 
“boas expetativas” na edição deste ano, 
onde irão ser dadas “melhores condições” 
aos concorrentes. Assim, serão atribuídos 
prémios monetários de 600, 350, 250 e 
100 euros aos quatro primeiros classifica-
dos dos oito projetos selecionados.

Pelo segundo ano atípico consecutivo, 
devido à crise pandémica, o certame irá 
decorrer, ainda sem datas definitivas, sem 
a presença de público em vários espaços 
municipais do concelho, com transmissão 
em modo streaming nas redes sociais da 
câmara (Facebook e YouTube). “Quase de 
certeza que o concurso decorrerá sem pú-
blico”, sublinha.  
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NO ANO PASSADO FORAM REPARADAS NOS ESTALEIROS 72 EMBARCAÇÕES

Lisnave vai reforçar  
setor produtivo em 2021
Pandemia não teve grande reflexo negativo no número de navios 
reparados. A empresa instalada em Setúbal não fez despedimentos  
nem cortou vencimentos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  IMAGEM DR

NUM ANO MARCADO pela pandemia e 
supressão de muitas atividades, os esta-
leiros navais da Lisnave optaram por não 
efetuar qualquer despedimento ou colo-
car, sequer, os trabalhadores em layoff. E 
nem sequer se procedeu a cortes no or-
denado dos operários que, por motivos 
de doença ou apoio familiar, tiveram de 
ficar em casa. Para este ano as previsões 
apontam até para o regresso das ações de 
formação para que, a breve trecho, o setor 
de produção seja reforçado com mais 58 
operários especializados.

Respondendo a questões do Semmais 
relativas ao impacto que a pandemia pos-
sa ter causado na empresa, os responsá-
veis administrativos referiram que, para 
além do reforço previsto para a produção 
(já se iniciaram cursos para a formação de 
serralheiros mecânicos e serralheiros na-
vais), está igualmente pensado proceder à 

contratação de mais técnicos de seguran-
ça e higiene no trabalho.

“A Lisnave conseguiu, com a cola-
boração de todos, mitigar o impacto da 
pandemia, assegurando a presença mí-

nima de trabalhadores no estaleiro, fosse 
através da formação de equipas-espelho 
ou rotação, ou da implementação de te-
letrabalho, quando a função o permitisse, 
entre outras medidas que aumentaram 

a perceção de segurança. A atividade do 
estaleiro nunca esteve em causa, tendo 
sido concluídos todos os projetos, com 
as necessárias adaptações à situação ex-
traordinária”, referiu o conselho de admi-
nistração.

EMPRESA INTERVENCIONOU 
DIFERENTES EMBARCAÇÕES EM 2020

Salientando as inúmeras ações cole-
tivas e individuais tomadas para minorar 
os contágios, a administração de uma das 
mais importantes empresas navais do 
país quis ainda relevar o facto de, no ano 
passado, terem passado pelo estaleiro, 
para operações de reparo, um total de 76 
embarcações, das quais 72 tiveram de ser 
colocadas em doca seca.

Os dados da Lisnave dizem que, mes-
mo tendo-se verificado um ligeiro decrés-
cimo face a 2019, 36 por cento dos navios 
ali reparados (27) são petroleiros, haven-
do ainda a contabilizar 14 embarcações de 
transporte de GPL (gás de petróleo lique-
feito). No total, estes dois modelos de na-
vios corresponderam a 55 por cento dos 
trabalhos efetuados.

A empresa refere ainda que houve 15 
por cento de trabalhos realizados em na-
vios de contentores, para além de diver-
sas intervenções em dragas e em embar-
cações de passageiros.

No ano passado os estaleiros da Lis-
nave foram procurados por 46 clientes 
diferentes em representação de 19 países, 
sendo que Reino Unido, Noruega, Singa-
pura, Alemanha e Bélgica foram os mais 
representados. 
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Docapesca sobe  
para 936 mil euros  
novo concurso 
O valor para a construção de uma estrutura 
de apoio aos pescadores do cerco, que numa 
primeira fase custava 860 mil euros,  
sobe agora para 936 mil.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A DOCAPESCA anunciou a abertura de 
um novo concurso público para a cons-
trução, no porto de Sines, de um pavilhão 
de apoio à descarga de pescado por parte 
dos pescadores que se dedicam ao cerco. 
A decisão foi tomada depois de um pri-
meiro concurso ter ficado deserto.

Em declarações ao Semmais, adminis-
trador da Docapesca, Sérgio Faias, confir-
mou que não surgiram propostas na se-
quência da abertura do primeiro concurso, 
o qual tinha um valor de 860 mil euros. 
Desta feita o preço base é de 936 mil euros.

O mesmo responsável disse ainda que, 
na hipótese de também desta vez não sur-
gir qualquer empresa a apresentar-se a 
concurso, existe sempre a possibilidade 
legal de a obra ser feita por ajuste direto. 
“Não é esse o desejo da Docapesca mas, de 

facto, há sempre a possibilidade de se fa-
zer um ajuste direto dos trabalhos, garan-
tindo-se assim que algo que é considerado 
importante seja concretizado”, explicou.

Em comunicado, a Docapesca havia 
anunciado que “a nova construção, dedica-
da à escolha do pescado previamente à en-
trada em lota, vai desenvolver-se num único 
piso, respeitando os requisitos funcionais 
na sua relação com a doca e os edifícios já 
existentes da lota, da produção de gelo e das 
cargas e descargas de veículos pesados”.

Esta obra, tal como o Semmais já ante-
riormente noticiou, insere-se num conjun-
to de melhorias que visa dotar os portos de 
maior incidência na pesca de cerco, como 
são os de Sesimbra e Sines, abrangendo 
também diversas lotas e postos de venda 
de pescado em vários locais do distrito. 

EDP Distribuição 
chama-se agora E-Redes
E-REDES é a nova designação da EDP 
Distribuição, a empresa que gere a distri-
buição da eletricidade em Portugal. A mu-
dança de nome, conforme referem os res-
ponsáveis, não significa qualquer encargo 
adicional para os consumidores que po-
dem utilizar os antigos canais para terem 
acesso a todos os serviços anteriormente 
disponibilizados.

“Nesta alteração, a empresa, agora 
E-REDES - Distribuição de Eletricidade 
SA, mantém o essencial. Assegura a mes-
ma atividade, os mesmos canais de con-
tacto, o mesmo empenho na transição 
energética e assume o compromisso de 
continuar a ser uma marca de confiança, 
próxima dos consumidores, cumprindo 

as obrigações dos seus contratos de con-
cessões e prestando um serviço público 
de qualidade, focado no cliente e orien-
tado por uma forte responsabilidade so-
cial”, referem os responsáveis em comu-
nicado de imprensa.

De acordo com a mesma nota da em-
presa, a mudança de nome ocorreu legal-
mente a 29 de janeiro. Trata-se, explica o 
documento, de uma etapa de um processo 
de separação de imagem entre operado-
res do mesmo grupo económico no âmbi-
to do setor elétrico.

A E-Redes tem agora um novo logó-
tipo com cores amarelo e preto, imagem 
essa que a diferencia de outras empresas 
pertencentes ao universo EDP.  
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O vírus 
antecipou a 
‘silly season’
PARECE QUE O VÍRUS não só está a servir de 
pretexto para os que querem adiar as eleições 
autárquicas, mas também para antecipar a 
‘silly season’, aquele período de veraneio em 
que os políticos, de férias, aproveitam para 
jogar aos fait-divers.

Desde logo por essa corrida às autarquias 
do país. PS e PSD aprovaram recentemente 
uma lei que, assim ao de leve, cria dificulda-
des às candidaturas independentes, conquis-
ta que o país se vangloria há alguns anos. Isto 
é, o PS aprovou, mas prepara-se para a alterar 
de novo, porque há vozes no partido, nomea-
damente a presidente do seu grupo parla-
mentar, Ana Catarina Mendes, que considera 
a mesma “penalizadora da vida democrática”.

A posição do PSD é ainda algo híbrida, 
mas o líder social-democrata já anda a cla-
mar aos quatro ventos que as andanças do 
vírus justificam, sem contestação, atrasar as 
eleições agendadas para outubro por mais 
uns meses. Até porque, a seu favor, o ‘cien-
tista’ Rui Rio tem acertado sempre ao lado no 
confina, desconfina, e a sua eloquência tem 
muito daquele comentador desportivo que 
inventou a famigerada frase: “prognósticos 
só no fim do jogo”.

A subida de um militar ao comando da 
‘task-force’ que está a implementar a vaci-
nação tem também servido para alguma di-
reita proclamar que os comandos das nossas 
forças armadas são mais capazes de ‘fazer’ 
que todos os outros setores do país, incluin-
do, forçosamente, os políticos. Delícia ouvir 
o eterno candidato centrista Lobo Xavier a 
aplaudir a chegada das armas para gerir a 
saúde, mas também a educação, a justiça, a 
cultura e não sei mais o quê.

Depois, a guerrilha de verbo surgida esta 
semana entre bloquistas e populistas a pro-
pósito da morte, por covid, diga-se, de um tal 
Marcelino da Mata, o militar mais galardoa-
do de Portugal que, ao que parece, em defe-
sa e em ordem do país matou que se fartou 
na guerra colonial. Sobretudo porque não é 
branco. Por estas e por outras é que os radi-
cais americanos ‘Alt-Right’, conhecidos por 
serem as tropas de Trump, já avisaram que 
a próxima chacina será racial, a supremacia 
branca contra o resto do colorido humano. E 
já avisaram que não vai ser bonito.

O pior é que por este andar a ‘silly season’ 
antecipada ainda vai durar até ao verão. E, 
depois, se o maldito vírus permitir, vai tudo 
a banhos reforçados, até à rentrée política, 
porque ‘show must go on’. 

OPINIÃO

Retrato

Marcelino da Mata 
– Herói da Nação

FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

ESPAÇO LIVRE E ABERTO
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

CALMA. A primeira coisa que peço 
aos estimados leitores é que podem 
ficar tranquilos porque não vos vou 
mostrar nenhuma “selfie” pois disso 
todos já apanharam o “castigo” não 
merecido, agora esquecido não só 
porque estamos a entrar no segundo 
mandato mas também porque a pan-
demia tem impedido e aconselhado 
o Senhor Professor de passar muito 
tempo fora do Palácio.

E sem me querer comparar – lon-
ge de mim tal intenção – com a mais 
alta figura do nosso País, poderia cair 
na tentação de aqui revelar quais as 
minhas ambições, projectos e suces-
sos (compreendem que das desgraças 
ninguém gosta de falar) mas isso se-
ria estar a estragar tinta e espaço bem 

precioso na divulgação do que se pas-
sa na nossa região.

Aproveito o espaço e a oportuni-
dade para vos “mostrar” o retrato do 
que penso sobre o nosso dia-a-dia, 
neste período – mais longo do que 
chagámos a imaginar, mas que agora 
não fazemos a mínima ideia de quan-
do irá terminar. São muitos os que já 
sentiram na pele o que esta pande-
mia nos trouxe mas são muitos mais 
os que diariamente ficam deprimidos 
com o amontoado de números com 
que são agredidos nas rádios e televi-
sões, números estes que com os seus 
muitos zeros pouco nos dizem, pois, 
na realidade, dez pode ser muito e cem 
mil pode não revelar grande coisa.

A questão dos números põe-se não 

só às vítimas do Covid mas também à 
problemática da vacinação, em que 
é destacada a dificuldade em vacinar 
este e aquele, quando nos devería-
mos centrar na ideia de ir preparando 
novos e velhos (não gosto da palavra 
idoso) para a receptividade a uma 
vacina que, deste ou daquele labora-
tório, nos irá dar a esperança de me-
lhores dias.

E, porque quem me conhece diz 
que sou uma pessoa de bons costu-
mes, limito-me a vos pedir que te-
nham a calma suficiente e necessária 
para que acreditem que há quem tem 
a sabedoria para uma boa solução e 
nós não nos alhearemos de continuar 
vigilantes e confiantes de que o ama-
nhã será melhor do que ontem. 

TECER CONSIDERAÇÕES sobre uma 
pessoa após a sua morte torna-se fá-
cil e é banal. Até quando parte para o 
Oriente Eterno alguém que ninguém 
conhece, mas como, dizíamos às ve-
zes quando se trata de um indivíduo 
com atos de cidadania pouco dignos, 
até é usual tecer elogios à pessoa em 
questão.

No entanto é completamente sur-
real o desprezo a que foi votado o fa-
lecimento do Tenente Coronel Marce-
lino da Mata.

Felizmente, algumas pessoas de 
bem e atentos à informação teceram 
rasgados elogios à personalidade de 
Marcelino da Mata. Mal, vai o País 
quando há forças políticas que defen-
dem liberdades e enchem a boca com 
banalidades de questões sociais e es-
quecem-se do valor supremo que é a 
vida humana e omitem o público re-
conhecimento do cidadão Marcelino 
da Mata.

A História dos países constrói-se 
ao longo dos séculos, com o percurso 
da Humanidade, as Nações foram-se 
readaptando às decisões políticas da 
governação. Só os seres míopes con-
seguem fazer julgamentos da História 
de Portugal, neste caso, à luz dos olha-
res do século XXI.

Os portugueses reveem-se na His-
tória de Portugal, mas há alguns que 
pretendem reescrever e anular fa-
tos que são indissociáveis. Portugal, 
teve guerra colonial devido a inúme-

ros fatores, que não importa analisar 
neste espaço. Mas, aqui repugnamos 
o comportamento de “mentecaptos” 
de esquerda como Fernando Rosas e 
incluindo o atual Governo que tecem 
considerações de cegueira sobre o ex-
celente militar que foi Marcelino da 
Mata, que à época cumpriu a missão 
para a qual foi treinado e formado.

Mal, vai o País que tem um Go-
verno sectário que omite e deturpa 
os acontecimentos de Marcelino da 
Mata, o qual foi um cidadão nascido 
na Guiné numa época em que muitos 
acreditavam que o desígnio era a acul-
turação dos povos. Os tempos evoluí-
ram e a independência daqueles ur-
gia ser feita, no entanto Marcelino da 
Mata cumpriu a sua missão, tal como 
existem outros Heróis na História de 
Portugal e em cada uma das Nações.

Quem não vai ficar para a História 
são um conjunto de individualidades 
às quais nunca lhes deveria ter sido 
entregue o poder de decisão, porque 
têm conduzido o País para outro ciclo 
socialmente grave.

Esteve bem o Presidente da Re-
pública em comparecer no funeral 
de Marcelino da Mata, mas deveria 
ter feito sentir, como comentador de 
tudo, a falta de comparência ou a cen-
sura por parte da comunicação social 
no geral.

Há valores que a maioria das pes-
soas desconhece. Os Heróis são reco-
nhecidos até por parte daqueles que 

foram seus inimigos em tempo de 
Guerra e de combate. Porque o valor 
do risco da vida humana no cumpri-
mento de uma missão é de enaltecer.

O militar português mais con-
decorado ao longo dos séculos, não 
nasceu no Portugal Europeu, mas é 
louvado na História Militar Interna-
cional, e também dispensou o reco-
nhecimento por par-
te dos oportunistas e 
medíocres do com-
bate. Obviamente, 
que neste rolo de 
mediocridade se 
inclui o famoso 
dono da Asso-
ciação 25 de 
Abril, o eter-
no democrata 
que não cai da 
cadeira do pal-
co daquela as-
sociação.

Dos fracos 
não reza a His-
tória!  
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OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Onde é que você estava  
há 27 anos atrás?

TURISMO SEMMAIS
JORGE HUMBERTO
COLABORADOR

VIVEMOS NUM MUNDO distópico sem 
turistas. Um mundo impossível de pre-
ver até março de 2020. O mundo de 1993. 
Exatamente como há 27 anos atrás.

Lembra-se como era então Portugal? 
Lembra-se do centro das nossas cidades? 
Lembra-se que mesmo em 1998 (Expo) 
não tínhamos hotéis suficientes e tivemos 
de alugar barcos-hotéis? Na altura uma 
trapalhada a lembrar as atuais trapalha-
das das vacinas. Há coisas que não mu-
dam, pois não?

No turismo 2020 como 1993. Recuá-
mos em turistas e em procura a esse ano 
já tão distante. 27 longos anos dentro do 
passado.

E, significativo, 2020 também igual a 
1978, o último ano em que as dormidas 
de portugueses foram maiores do que as 

dormidas de estrangeiros. Leu bem, 1978.
E então? Então não vos vou afogar 

num mar de estatísticas. Antes inundar-
-vos num mar de dúvidas.

O turismo não vai ser o mesmo, di-
zem alguns, a desejar, por tudo e por nada, 
uma despropositada redenção. Como se o 
turismo não fosse ele próprio uma “meta-
morfose ambulante”.

O turismo limita-se a seguir a vida e 
as suas tendências. A procurar novas mo-
tivações nos temas de sempre.

O turismo será mais verde? Claro que 
sim. Porque o mundo será mais verde ou 
não será.

O turismo sairá das cidades e confina-
rá nos campos. Claro que não. O turismo 
continuará nas cidades, o ecossistema dos 
humanos. As cidades é que mudarão e te-

rão mais atenção à escala, à mobilidade 
(das pessoas não dos carros) e à susten-
tabilidade.

Sustentabilidade que deixará de ser 
uma palavra vazia de conteúdo (espé-
cie de conceito obrigatório em qualquer 
discurso ou qualquer estudo) e passará a 
preocupação principal.

As tendências do turismo são assim 
as tendências do mundo. Num momento 
em que o mundo e a sua diversidade são o 
desafio. Mudamos ou não sobrevivemos. 
E corremos o risco (o sério risco) de ser 
como o turismo de 2020: um mundo dis-
tópico. 

PS: O Professor José Fernando Gon-
çalves deixou-nos. 

Foi responsável pelo turismo na CM 
Setúbal; dinamizou e geriu a Casa da Baía; 

deixou a sua marca como Diretor-Geral 
da Associação da Baía de Setúbal.

O Professor José Fernando fazia e 
fazia acontecer. Passava ao lado das 
conversas, dos seminários abstratos e 
dos projetos sem concreto. Porque sabia 
que o importante é fazer, mudar, melho-
rar.

O Professor José Fernando fez um 
percurso e um caminho. Soube até mudar 
(e mudar é tantas vezes tão difícil) e com-
pletamente entender que o que conta são 
os resultados.

O Professor José Fernando faz falta.
Fica o legado e o exemplo. E porque o 

legado e o exemplo é tudo o que pode ficar 
o Professor José Fernando está connosco, 
em particular onde todos mais contamos: 
no futuro. 

Sentenças de morteATUALIDADE
PAULO LOURENÇO
INVESTIGADOR SOCIAL/
MEMBRO DA EUROCARERS

Facto 1
A RECENTE atualização, a 09/02/2021, da 
Norma da DGS n.º 02/2021 de 30/01/2021, 
ao referir no nº 32  que “ a  vacinação  dos 
profissionais,  residentes  e  utentes  de  ERPI,  
instituições  similares, e unidades  da  RNC-
CI  nas  quais  existam surtos  de  COVID-19  
ativos deve  ser  adiada, devendo  as  pessoas  
que  não  tiveram  COVID-19  nesse  surto  ser 
vacinadas,  logo  que possível, após 14 dias 
desde o último caso identificado de CO-
VID-19”, poderá constituir-se nas próxi-
mas semanas na sentença de morte, para 
os Lares de Idosos que ainda não foram 
vacinados (30%).

Não existindo evidências cientificas, 
credíveis, que sustentem a não vacina-
ção de milhares de idosos institucionali-
zados e dos profissionais do setor social 
que trabalham em Lares de Idosos com 
infetados COVID-19, em instituições que 

cumprem as orientações do Estado, num 
território, como o de Setúbal, que regista 
pela quinta semana consecutiva, o núme-
ro mais elevado de casos confirmados por 
100.000 habitantes, admite-se que venha 
a constituir o crime de negligência contra 
o Estado, praticado pelos profissionais 
de saúde responsáveis pela vacinação, 
que deviam conhecer o funcionamento e 
as infraestruturas dos Lares de Idosos e 
atempadamente terem alertado as chefias 
regionais da DGS para as incongruências 
da Norma, a qual não pode ser aplicada 
de forma cega, como se todos os Lares de 
Idosos fossem iguais.

Facto 2
O n.º 3 da Orientação da DGS n.º 

009/2020 de 11/03/2020, a 23/07/2020, 
ao definir que “Se ocorrerem casos suspeitos 
num Lar de Idosos entre os residentes devem  
ser definidos grupos  de cuidadores para    os    

doentes    respiratórios    e    grupos    de    cui-
dadores    para    os outros utentes/residen-
tes”, considera, erradamente, que os Lares 
de Idosos têm recursos e infraestruturas 
idênticas aos equipamentos sociais que 
têm atividades tuteladas pelo Ministério 
da Saúde.

Sobre as implicações do cumprimento 
desta orientação nas dificuldades de ges-
tão dos Lares de Idosos, que se arrastam 
quase há um ano, desconhecem-se as pro-
postas de atualização da referida Orienta-
ção por parte das instituições que repre-
sentam a nível distrital e nacional as IPSS 
que prestam serviços à população idosa.

Quando as estruturas sindicais que 
representam os profissionais do setor so-
cial, aceitam que os trabalhadores com a 
categoria de Ajudante de Ação Direta, que 
são responsáveis nos Lares de Idosos pe-
los cuidados diretos aos idosos infetados 

COVID-19, têm as mesmas competências 
que os profissionais de saúde, demonstra 
de forma inequívoca o desconhecimento 
da realidade funcionamento dos Lares de 
Idosos bem como os conteúdos funcio-
nais dos cuidadores sindicalizados.

Em síntese: O Estado continua a correr 
atrás do prejuízo. Depois da experiência 
de 11 meses de pandemia, com a cumpli-
cidade dos sindicatos e das organizações 
que representam as Estruturas Residên-
cias para pessoas Idosas, o Estado insiste 
em medidas de mitigação da infeção CO-
VID-19 que partem do pressuposto que os 
recursos dos Lares de Idosos são idênti-
cos aos serviços públicos do SNS, as quais 
poderão constituir a curto prazo possíveis 
“sentenças de morte” para as pessoas ido-
sas institucionalizados, profissionais do 
setor social que ainda não foram vacina-
dos nos Lares de Idosos. 
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