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FALTAM RECURSOS NA FLORESTA NA REGIÃO

12 mil hectares  
desprotegidos
É uma imensa mancha verde à guarda do ICNF 
distribuída por dez áreas diferentes.  
Mas com a aproximação da época de fogos o 
problema é a falta de recursos especializados.
Pág. 2

Vasco da Gama regista 
98,5 milhões de veículos
Com 23 anos de vida, evocados esta 
semana, a ponte Vasco da Gama, a 
segunda maior da Europa, já registou 
a circulação de 98,5 milhões de 
veículos.
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Já foram vacinadas no 
distrito 95.956 pessoas
Os três ACES da península e a 
Unidade de Saúde Local do Litoral 
Alentejano já vacinaram 70.183 
pessoas com a primeira toma e 
25.773 com duas inoculações. 
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Nuno Maia  
quer que o Estado 
vá a tempo de evitar 
pandemia social
O reeleito diretor-geral da Aiset exige que 
o Estado evite uma catástrofe social, quer 
que a península seja tratada por igual e 
alerta para declínio industrial. 
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HOSPITAL GARCIA DE ORTA 
AUMENTA RESPOSTA 
NA DERMATOLOGIA 
A população do distrito dispõe agora 
do Centro de Responsabilidade 
Integrada (CRI) de Dermatologia 
no Hospital Garcia de Orta, em 
Almada, que pretende melhorar a 
resposta a doentes com problemas 
dermatológicos. Segundo o hospital 
o CRI propõe-se a aumentar o 
número de consultas especializadas 
e multidisciplinares, e reunir 
condições para a implementação de 
protocolos de referenciação com 
outras instituições.

AUTOEUROPA RETOMA 
PRODUÇÃO APÓS PARAGEM  
POR FALTA DE SEMICONDUTORES
A empresa de Palmela retomou 
segunda-feira a produção de 
automóveis, que tinha sido 
interrompida no passado dia 
22 de março, devido à falta de 
semicondutores. De acordo com 
os números divulgados pela fábrica 

do grupo Volkswagen, a suspensão 
temporária da produção, durante 
uma semana, terá provocado uma 
“perda de 5.700 automóveis”.

PORTO DE SINES ATINGE  
QUOTA MAIORITÁRIA  
DE 56,6 POR CENTO
O movimento de carga realizado no 
ecossistema portuário do continente 
em janeiro deste ano atribui ao porto 
de Sines a liderança do mercado 

de movimentação de carga em 
termos de tonelagem, com uma 
quota maioritária absoluta de 56,5%. 
Esta quota de mercado, segundo 
o último relatório da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes (AMT) 
é “a mais elevada de sempre nos 
meses homólogos, superior em +6,1 
pontos percentuais à que detinha 
no mesmo mês de 2020 e ainda 
superior em +0,5 pp ao seu valor 
máximo anterior, registado em 2017”.

CDU CONFIRMA RECANDIDATURA 
DE FRANCISCO JESUS  
EM SESIMBRA
A “retoma do crescimento económico 
e social no concelho de Sesimbra”, 
interrompido pela pandemia, é o 
principal objetivo da recandidatura 
de Francisco Jesus à presidência 
do município pela CDU, anunciada 
quarta-feira. “É fundamental 
retomarmos o ciclo de crescimento 
económico e social do concelho 
que se verificou até 2019 e que foi 
interrompido. É um grande desafio 
que temos pela frente, de afirmação 
e posicionamento do município de 
Sesimbra”, disse o recandidato.

O município sadino foi distinguido com quatro galardões nas áreas da Cultura, 
Desporto, Ambiente e Gastronomia na segunda edição do “Prémio Autarquia 
do Ano”, promovido pelo Lisbon Awards Group. Os projetos distinguidos são: 
“A Gráfica - Centro de Criação Artística”; “Setúbal Terra de Peixe”; “Setúbal em 
Bom Ambiente”, sendo que na área do desporto o prémio distinguiu os novos 
equipamentos do concelho.

Centro de Natação em Águas Abertas é um dos premiados pelo Lisbon Awards

46
Foi o número de pessoas 
detidas em flagrante delito na 
última operação do Comando 
Territorial de Setúbal da GNR. 
A maioria das detenções (14) 
ocorreram por condução ilegal e 
condução sob efeito de álcool. 

7DIAS

FALTA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS PODE VIR A SER RESOLVIDO EM BREVE

12 mil hectares de floresta  
no distrito à espera de proteção
CDOS reúne amanhã para saber que meios terá disponíveis. ICNF pretende contratar pessoal  
para os serviços de manutenção e preservação.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O DISTRITO de Setúbal tem, atualmente, 
mais de 12.271 hectares de floresta na de-
pendência do Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas (ICNF). É uma 
imensa mancha verde distribuída por dez 
áreas diferentes. Em princípio tudo esta-
rá a postos para fazer face a uma eventual 
onda de fogos durante o verão, mas a falta 
de pessoal habilitado para fazer manuten-
ção e preservação é um problema já anti-
go, que poderá agora ficar resolvido com 
a contratação de operários especializados.

Com o aproximar do verão e, previsí-
vel aumento dos incêndios, a direção do 
ICNF disse ao Semmais que “estão a ser 
realizadas ações de prevenção estrutural, 
nomeadamente faixas de gestão de com-
bustíveis e mosaicos de gestão de com-

bustíveis, que permitem a interrupção 
entre as várias parcelas florestais”. 

Os responsáveis do ICNF afirmam 
também que “a gestão dos vários estratos 
de combustível e a diversificação da es-
trutura e composição das formações flo-
restais e dos matos em modelos de mosai-
co de parcelas de gestão de combustíveis” 
contribuem para a eliminação de acumu-
lações, “promovendo um ordenamento 
espacial das áreas geridas que ofereça re-
sistência à progressão dos fogos”.

A maior dificuldade com que se depa-
ram os responsáveis por estes espaços é, 
contudo, a falta de pessoal habilitado para 
desempenhar as tarefas exigidas. Sem avan-
çar qualquer número, o ICNF refere que “há 
falta de pessoal especializado para a reali-

zação dos trabalhos de exploração e gestão 
florestal, encontrando-se em curso no ICNF 
diversos procedimentos de contratação que 
poderão vir a colmatar estas dificuldades”.

GNR TEM NO TERRENO AÇÕES  
DE SENSIBILIZAÇÃO ÀS POPULAÇÕES 

Relativamente aos meios operacionais 
que este ano estarão à disposição para o 
combate aos incêndios ainda não existe 
qualquer comunicação, sendo certo que 
amanhã, 2 de abril, se realizará uma reu-
nião entre os elementos que compõem o 
Comando Distrital de Operações de So-
corro (CDOS).

O ICNF diz ainda que está em mar-
cha, por parte da GNR, a operação “Flo-
resta Segura”, a qual consiste em diversas 

ações de sensibilização das populações, 
sobretudo no que se refere às obrigações 
de limpeza e ao cumprimento do que está 
estipulado relativamente a queimadas. É 
também esta entidade quem é responsá-
vel pelas coimas aplicadas em caso de in-
fração, sendo que o valor das mesmas é, 
por enquanto, desconhecido.

Atualmente, em termos de refloresta-
ção, apenas se encontra em execução um 
plano de gestão florestal, o qual está a ser 
desenvolvido na Mata Nacional de Val-
verde, no concelho de Alcácer do Sal. Esse 
plano foi aprovado em 2013 e submetido a 
uma candidatura ao PDR2020. O objetivo 
é erradicar as invasoras lenhosas numa 
área de 16,36 hectares, sendo o investi-
mento de cerca de 38.500 euros. 

12.271,419 hectares de floresta na dependência do ICNF no distrito 

Mata Nacional da Arrábida (Creiro) 144,74 hectares

Mata Nacional da Arrábida (Solitário) 65,6 hectares

Mata Nacional da Machada 384,17 hectares

Mata Nacional da Amieira 69,27 hectares

Mata Nacional dos Medos 325,309 hectares

Mata Nacional das Dunas da Trafaria e Costa da Caparica 275,88 hectares

Parque Ambiental do Alambre 36,55 hectares

Mata Nacional Valverde 936,8 hectares

Herdade da Nogueira 154 hectares

Área de Sines 9.879,1 hectares

“
Cumprimos um dever de 
homenagear e reconhecer 
o centenário de uma 
das nossas mais antigas 
coletividades

DORES MEIRA
Presidente da câmara de Setúbal

Por acasião da entrega da medalha 
da cidade ao São Domingos Futebol 
Clube
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ENTRE LISBOA, ALCOCHETE E MONTIJO ESTÁ A SEGUNDA MAIOR PONTE DA EUROPA

23 anos e 98,5 milhões  
de veículos depois
Com a ponte que junta Lisboa a Alcochete e Barreiro atenuou-se  
o esforço na 25 de Abril e criaram-se condições para melhor circular 
entre as duas margens do Tejo.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A PONTE VASCO DA GAMA, que une Lis-
boa a Alcochete e ao Montijo, é a segunda 
principal via de acesso entre a capital e os 
concelhos da região de Setúbal integrados 
na Área Metropolitana de Lisboa. Com 23 
anos celebrados esta semana, a ponte já 
viu circular sobre o seu tabuleiro qualquer 
coisa como 98,5 milhões de veículos o que, 
de acordo com os números da Lusoponte, 
dá uma média de 4.282 milhões por ano.

A construção da Vasco da Gama, mais 
do que uma obra de engenharia arrojada, 
uma vez que se estende por 17.185 metros, 
dos quais 12.345 sobre as águas do Tejo, 
representou uma aposta rodoviária que 
ajudou a unir as duas margens (onde re-
sidem, aproximadamente cerca de três 
milhões de pessoas). Em 1998, três anos 
depois de iniciada a obra, a nova traves-
sia veio permitir aliviar a já então sobre-
carregada Ponte 25 de Abril, situação que 
possibilitou igualmente avançar para a 
projetada instalação da linha férrea nesta 
última. Este projeto acabou por se revelar 
fundamental para toda a gestão do trá-
fego na zona, estimando-se que tenham 
sido retirados à ponte antiga, nos 21 anos 
de passagem ferroviária, qualquer coisa 

como 62 milhões de automóveis.
A Vasco da Gama teve no ano de 2019, 

o de maior utilização, conforme apurou o 
Semmais junto da Lusoponte. Nessa oca-
sião terão circulado pelo seu tabuleiro 
mais de 25 milhões de viaturas. O número 
só não terá sido suplantado no ano passa-
do (e, presume-se, também no corrente) 

devido às restrições de circulação rodoviá-
ria decretadas pela pandemia de Covid-19.

Conhecida por ter sido palco de uma 
imensa feijoada servida a 15.000 pessoas 
ao longo de 5.050 metros do seu tabulei-
ro, a Vasco da Gama é também considera-
da uma das obras-primas da engenharia 
contemporânea, sendo até recentemen-

te a maior ponte do género da Europa. 
Agora, depois de concluída uma travessia 
com cerca de 18 quilómetros, no Estreito 
de Kerch, na Crimeia, Rússia, ainda é a 
segunda mais importante construção do 
continente.

MINI CIDADE ONDE FORAM 
INVESTIDOS 900 MILHÕES DE EUROS

Os três anos utilizados na construção 
custaram cerca de 900 milhões de euros. 
Uma verba significativa que permitiu edi-
ficar três faixas em cada sentido e reduzir 
consideravelmente o tempo de travessia 
do Tejo.

Atualmente, a Vasco da Gama asseme-
lha-se a uma pequena cidade, onde dia-
riamente trabalham centenas de pessoas. 
Para além das obras de manutenção diá-
ria, há também um posto de controlo de 
tráfego (na Praça da Portagem), as cabi-
nas dos portageiros, equipas de assistên-
cia e socorro que integram pessoal médi-
co e GNR-BT (tem um posto instalado em 
permanência) e também veículos prontos 
a atuar em caso de sinistro.

A questão da segurança é, de resto, 
uma das principais preocupações no lo-
cal. A Lusoponte afirma que a estrutura 
está preparada, por exemplo, para supor-
tar um terramoto com quatro vezes e meia 
mais poder destrutivo do que arrasou Lis-
boa em 1755 (para cima de oito graus na 
escala de Richter). Por outro lado, está 
concebida para aguentar rajadas de vento 
de 250 quilómetros horários.

Entre outros pormenores, tem 12 par-
ques de estacionamento de emergência 
no próprio tabuleiro que, por sua vez, é 
vigiado por 91 câmaras e servido por 73 
telefones, isto para além de possuir diver-
sos painéis de mensagens e, até, três es-
tações meteorológicas que fornecem toda 
a informação para se poder circular com 
segurança. 

‘Radiografias’ mostraram  
realidades a três ritmos na saúde
Alcácer do Sal, Moita e Sesimbra. Três concelhos com diferentes 
realidades. No primeiro falta quase tudo, no segundo avança-se para a 
resolução de problema com 20 anos e no terceiro subsistem receios.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

No concelho de Alcácer do Sal existe 
um médico por cada 1.100 habitantes. A 
denúncia é feita pela autarquia, que esta 
semana voltou a reclamar do Governo 
equipamentos clínicos, veículos de emer-
gência e intervenções de fundo no centro 
de saúde da cidade.

Ao Semmais, o presidente da câmara 
disse que é fundamental que os equipa-
mentos do concelho sejam alvo de “remo-
delações completas”, considerando que 
só assim é possível conseguir manter os 
poucos médicos existentes e atrair outros. 
“Quero aqui recordar que a câmara fez re-
parações de 100 mil euros na extensão do 
centro de saúde de Palma. Pagou do seu 
bolso uma obra que pertence ao Estado e, 
com isso, conseguiu que os médicos con-
tinuassem a ir a essa localidade, coisa que 
já estava em risco”.

Continuando a abordar a falta de clí-
nicos, Vítor Proença quis salientar que 
o rácio de médicos no país é de um por 
cada 158 habitantes, valor muito distante 
daquele que se verifica em Alcácer, que 
terá cerca de 15.000 residentes “Há uma 
carência gritante de médicos, mas tam-
bém de enfermeiros e outros profissio-
nais”, frisou.

O autarca, continuando a lembrar a 
substituição do Estado por parte do mu-
nicípio, recordou que foi igualmente por 
intermédio deste que se conseguiu ar-
ranjar uma viatura com tração total que 
agora transporta equipas médicas pelos 
locais mais isolados e de difícil acesso do 
concelho.

O edil considerou ainda que “é ina-
ceitável que o Governo, por intermédio 
do ministério, não dote o concelho com 

os meios mais elementares”. Dando um 
exemplo concreto, o edil o indeferimento, 
comunicado na terça-feira pelo secretá-
rio de Estado Adjunto da Saúde, de for-
necimento imediato de uma ambulância 
com suporte imediato de vida. “Foi comu-
nicado por carta que esse veículo, que é 
reclamado há quase dez anos, só deverá 
ser entregue no final deste ano. Até lá, a 
população do concelho continua sem ter 
acesso a uma viatura fundamental que 
pode ajudar a salvar muitas vidas”, disse.

Para Vítor Proença a falta de médicos 
não pode ser explicada com a proximi-
dade do Hospital do Litoral Alentejano, 
no concelho de Santiago do Cacém. “Os 
doentes podem ir ao hospital, mas, muitas 
vezes, isso pouco resolve, pois é certo que 
faltam lá médicos de diversas especialida-
des”.

Os equipamentos de saúde são tam-
bém tema de conversa para as autarquias 
da Moita e de Sesimbra, por razões dife-
rentes. Na primeira, depois de muitos anos 
a reivindicar, estará para breve a concreti-
zação de uma obra apontada como priori-
tária na Baixa da Banheira. Em Sesimbra, 
mais concretamente na Quinta do Conde, 
teme-se que o atraso do ministério invia-
bilize um subsídio comunitário e, em con-
sequência, a obra.

A câmara da Moita, por intermédio 
do presidente Rui Garcia, anunciou que 
o centro de saúde da Baixa da Banheira, 
obra da responsabilidade da tutela embo-
ra feita em terrenos do município, deverá 
estar concluída até ao verão. Trata-se da 
concretização de uma pretensão com cer-
ca de 20 anos e que agora irá servir uma 
população com cerca de 30.000 pessoas.

Já em Sesimbra há menos euforia. 
Apesar de já ter financiamento aprova-
do, a unidade de saúde familiar da Quinta 
do Conde pode vir a sofrer um revés. De 
acordo com o presidente Francisco Jesus, 
o facto de a tutela ainda não ter lançado 
a obra pode comprometer o envio de 500 
mil euros (metade do valor do projeto) 
aprovado pela UE.

A ministra da Saúde, Marta Temido, já 
garantiu que a obra não será cancelada. 
Mas, até que fique concluída, os cerca de 
15 mil residentes da Quinta do Conde vão 
ter de esperar. 



4  ⁄    ⁄  1abril2021

SOCIEDADE

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

Hospital São Bernardo  
conquista cuidados intensivos
A unidade vai agora cumprir o rácio de camas de cuidados intensivos 
por 100 mil habitantes. Com a Covid em baixa, o hospital está a operar 
outras remodelações para reganhar a atividade normal. 
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O HOSPITAL de São Bernardo aguarda 
apenas o reforço de enfermagem para ga-
rantir, pela primeira vez, o rácio de doze 
camas de cuidados intensivos, como re-
comenda a Comissão de Acompanha-
mento da resposta Nacional em Medicina 
Intensiva (CARNMI). 

Segundo o Semmais apurou cinco 

destas camas estão localizadas no piso 
três da unidade hospitalar e sete outras 
no primeiro andar. “A unidade do piso 5 já 
não volta a ser outra coisa que não a dedi-
cada à medicina intensiva, mesmo agora 
com as taxas de Covid muito reduzidas”, 
garantiu o diretor-clínico do hospital, 
Nuno Fachada. 

Também o complexo de Área Dedi-
cada a Doentes Respiratórios, que foi 
montado de urgência em junho do ano 
passado para fazer face ao aumento da 
Covid-19, vai ser “remodelado e mesmo 
ampliado” na zona oeste do São Bernardo. 

Os responsáveis hospitalares preten-
dem não baixar a guarda a eventuais sur-

tos da Covid-19 mas têm a noção de que “é 
preciso continuar a recuperação da ativi-
dade normal hospitalar”, nomeadamente 
acomodar doentes de infeciologia e pneu-
mologia no piso 5, que durante a crise 
manteve as 26 camas dedicadas a doentes 
intensivos com o novo coronavírus. “De-
vido a essa situação de emergência, até no 
Outão tivemos doentes internados com 
outras doenças respiratórias que devem, 
a prazo, regressar ao São Bernardo”, ex-
plica Nuno Fachada. 

Distrito  
já vacinou 
95.956 mil 
pessoas
IMAGEM DR

JÁ FORAM vacinadas no distrito com a 
primeira dose 70.183 pessoas, sendo que 
outras 25.773 foram inoculadas com a se-
gunda dose, apurou o Semmais junto de 
fontes oficiais. Este número já inclui a pri-
meira fase de vacinação de professores e 
auxiliares que no último fim-de-semana 
foram vacinados em massa, no âmbito da 
reabertura do ano escolar da pré-primá-
ria e ensino básico.

De acordo com os dados a que tive-
mos acesso, o maior número de vacina-
ção ocorreu no ACES - Almada-Seixal, 
com 31.110 pessoas com primeira toma e 
6.720 com as duas doses. Segue-se o ACES 
Arrábida (Setúbal, Sesimbra e Palmela), 
com 19.470 primeira toma e 6.256 já com 
a segunda inoculação; e o ACES - Arco Ri-
beirinho (Barreiro, Moita, Montijo e Alco-
chete), com 17.173 com a primeira vacina e 
5.442 com as duas tomas. 

Já na Unidade Local de Saúde do Lito-
ral Alentejano, foram até esta quarta-feira 
vacinadas 7.355 pessoas com a primeira 
toma e 2430 pessoas com as duas inocu-
lações.

As vacinas que têm estado a ser pres-
tadas aos utentes do distrito são as da Pfi-
zer, Astrazeneca e da Moderna. 

Estas operações, que se vão intensifi-
car nas próximas semanas, decorrem sob 
a alçada dos serviços regionais de saúde 
da DGS em colaboração com as câmaras 
municipais. 



1abril2021  ⁄    ⁄  5

SOCIEDADE

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

Situação 
epidemiológica
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

A INCIDÊNCIA CUMULATIVA (IC) a 14 
dias da COVID-19 no Distrito de Setúbal, 
comparativamente a 22 de março apre-
senta a 29 março uma variação negativa 
da ordem dos -19%  (-20 casos). A região 
encontra-se na situação de risco mo-
derado com  85 casos confirmados por 
100.000 habitantes.

As sub-regiões apresentam redução 
de casos confirmados: Península de Se-
túbal com - 19% (-20 casos) e o Litoral 
Alentejano com uma diminuição de 13 ca-
sos por 100.000 habitantes (-19%).
A maior redução de casos, regista-se no 
concelho de Santiago do Cacém (-64%), 
correspondendo ao território com menor 
nº de casos por 100.000 habitantes em 14 
dias (31). De registar um aumento de casos 
nos concelhos do Seixal (4%), Grândola 
(49%) e Sines (57%).
Ao nível do enquadramento dos conce-
lhos do Distrito de Setúbal inseridos na 
Área Metropolitana de Lisboa, o conce-
lho do Montijo mantém-se na situação de 

risco elevado com 148 casos por 100.000 
habitantes.

PATAMARES DE RISCO
O Distrito de Setúbal mantêm-se no pa-
tamar de risco nível 3 (risco médio) com 
uma média de 85 casos por 100.000 habi-
tantes a 14 dias de IC. O Litoral Alentejano 
regista uma redução casos, encontrando-
-se no patamar de risco baixo (nível 2). 

DISTRITO DE SETÚBAL – SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 
PATAMARES DE RISCO DO DESCONFINAMENTO

 (29 março 2021)

Fonte: Adaptado da reunião do INFARMED realizada 09.03.2021

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

Território

Risco muito baixo Risco Baixo Risco Médio Risco Alto Risco Elevado

até 30  
novos casos  
por 100 mil  
habitantes  
a 14 dias

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

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

acima de 120  
novos casos por 

100 mil  
habitantes  
a 14 dias

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

Alcochete 96

Almada 95

Barreiro 55

Moita 115

Montijo 148

Palmela 76

Seixal 76

Sesimbra 60

Setúbal 84

Alcácer do Sal

Grândola 82

Santiago do Cacém 31

Sines 80

Península de Setúbal 87

Litoral Alentejano 57

Distrito de Setúbal 87
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos  artigos 17º 18º e 21º dos Estatutos, convoco a Assembleia 
Geral da SOCRABINE Cooperativa dos Camionistas Fornecedores de Materiais 
de Construção de Responsabilidade Limitada, para reunir, em sessão 
extraordinária, na  nova sede na Estrada Nacional 10 em Coina, (Bombas), no 
dia 14 de Abril (Quarta-feira), pelas 19 h 30m, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único – Eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa para o quadriénio 
2021/2024.

Atendendo à fase pandémica em que nos encontramos e à experiência de 
assembleias passadas, entende o Conselho de Administração ser possível 
realizar a assembleia em condições de segurança, desde que o número de 
presenças não ultrapasse o de 20 pessoas.
Para o efeito, os associados devem confirmar, por telefone para o número 
212148890, ou por email para milene.bronze@socrabine.pt, até dois dias 
antes da realização da assembleia a sua presença, sob pena de não poderem 
entrar na mesma, caso o número de associados atinja os 20.
A entrada na sala deve ser feita respeitando o distanciamento legal exigido 
entre associados, com o uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos 
à entrada  das instalações.
Os associados deverão ocupar os seus lugares com o distanciamento entre si

Se, à hora marcada para a reunião, não se verificar a presença de mais de metade 
dos cooperadores com direito de voto ou seus representantes devidamente 
credenciados, a assembleia reunirá, com qualquer número de sócio presentes, 
pelas 20 h do mesmo dia, no mesmo local, em conformidade   com o disposto 
no nº 3 do artigo 23º dos Estatutos        

Palhais, 26 de Março de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Francisco Simões Mateus

Pedidos de apoio psicológico na paróquia  
de Setúbal aumentam diariamente 
Na paróquia de Nossa Senhora da Conceição servem-se 75 refeições diárias, dão-se cabazes 
alimentares e já não há vagas para atender os desempregados que ali se dirigem. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS CASOS de carência alimentar e finan-
ceira, assim como o número de desem-
pregados estão a aumentar em toda a 
cidade de Setúbal. Na paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, localizada numa 
área da cidade com grande número de 
residentes em bairros sociais, já são ser-
vidas diariamente, no restaurante social 
ali existente, uma média de 75 refeições, 
enquanto que o horário de atendimento 
a desempregados está totalmente preen-
chido. São também crescentes os pedidos 
de apoio psicológico.

O padre Constantino Alves, que dirige 
a paróquia local, diz que está a aumen-
tar o número de pessoas com problemas 
psicológicos associados ao desemprego 
e às dificuldades financeiras. “Existe uma 
articulação do nosso gabinete com uma 
equipa de psicólogos. Mas é um facto 
que a situação se tem vindo a agravar”, 
adianta. 

“Servimos refeições todos os dias, mas 
também fornecemos cerca de 180 cabazes 
alimentares a famílias, do mesmo modo 
que promovemos as compras de bens ali-
mentares, através de cartões, a um grande 

número de pessoas”, disse ao Semmais o 
padre Constantino Alves. 

De acordo com este responsável pa-

roquial, os pedidos de ajuda estão a au-
mentar diariamente. “Não são apenas as 
pessoas que têm fome ou que buscam 

vestuário e auxílio para poderem saldar 
compromissos. Há, cada vez mais, gente 
que vem aos nossos serviços por ter fica-
do desempregada, sendo que alguns reve-
lam problemas psicológicos”, explica.

Nas últimas semanas o gabinete cria-
do especialmente para receber emigran-
tes e desempregados tem preenchido na 
totalidade o horário de funcionamento, o 
que significa que todos os dias são aten-
didas, pelo menos, oito pessoas. “Há mui-
tos jovens, sobretudo estrangeiros, que 
procuram auxílio para preenchimento de 
documentação ou de curriculum. Muitos 
buscam informação para saberem como é 
que podem ter acesso a qualquer tipo de 
auxílio”, explica Constantino Alves, lem-
brando que o Instituto de Formação Pro-
fissional colocou, nas instalações da igreja, 
um técnico especializado para atendimen-
to destes casos e eventual encaminhamen-
to para outros serviços do Estado. 

Docente do IPS 
premiada  
por investigação  
em Terapia da Fala
IMAGEM DR

ANA PAULA MENDES, professora da 
Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal (ESS/IPS) foi dis-
tinguida com o prémio de Melhor Artigo 
Científico pela Revista Portuguesa de Te-
rapia da Fala em 2020.

O artigo da docente, “Práticas e Competên-
cias de Investigação do Terapeuta de Fala em 
Portugal”, foi desenvolvido em conjunto pela 
equipa da Comissão de Inovação e Desenvolvi-
mento (CID) da Sociedade Portuguesa de Terapia 
da Fala (SPTF), presidida pela professora entre 
2017 e 2020.

A investigação visou analisar as respostas 
a um questionário realizado online, que contou 
com a participação de 86 terapeutas da fala com 
prática clínica no país. Os resultados obtidos re-
velaram que a carga horária destes profissionais é 
maioritariamente clínica (59,6%), sendo a inves-
tigação científica uma das práticas com menor 
carga horária dedicada (9,8%). Ainda assim, cer-
ca de 53,5% dos terapeutas inquiridos mostraram 
estar envolvidos em projetos de investigação.

Ana Paula Mendes é pós-doutorada em Ciên-
cias da Fala e foi também docente na Universi-

dade de Aveiro, assim como nas universidades 
da Flórida e Indiana University of Pennsylvania, 
nos Estados Unidos, país onde igualmente desen-
volveu prática clínica em terapia da fala. É ainda 
responsável pela criação de vários instrumentos 
de linguagem, fala e voz, como a Escola de De-
senvolvimento dos Sons da Fala (ESFALA) e a 
Escala de apreciação da voz cantada (EAVOCZ), 
esta última publicada em três línguas.

O prémio RPTF é uma distinção de incentivo 
à investigação clínica e é atribuído anualmente 
pela Associação Portuguesa de Terapeutas da 
Fala (APTF) a autores seus associados que te-
nham publicado artigos científicos na Revista 
Portuguesa de Terapia da Fala (RPTF). 
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Mala Voadora aposta 
na simbiose entre 
arte, turismo e 
sustentabilidade 
Projeto turístico e cultural junto à Barragem 
de Campilhas oferece 46 camas, estúdios 
individuais e promove a interação dos artistas 
com a população. Será um empreendimento 
ecológico que se prevê inaugurar em 2023.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A BARRAGEM de Campilhas, próximo de 
Cercal do Alentejo, no concelho de San-
tiago do Cacém, é o palco privilegiado da 
companhia de teatro Mala Voadora, que 
dentro de dois anos ali prevê inaugurar 
um núcleo residencial para artistas e tam-
bém um auditório. Trata-se de um projeto 
de dinamização cultural e turística que 
terá um custo que poderá chegar aos qua-
tro milhões de euros e cujo projeto já está 
aprovado pelo município local.

Numa área com cerca de 15 hectares 
serão edificados sete edifícios com capa-
cidade para 46 camas. Estas construções, 
segundo explicou ao Semmais o diretor 
artístico, Jorge Andrade, irão privilegiar 
a sustentabilidade, usando materiais eco-
lógicos (taipa) e fazer aproveitamento fo-
tovoltaico para utilização de energia, para 
além de existir a preocupação de não coli-

direm visualmente com o meio ambiente, 
ficando parcialmente “enterradas no ter-
reno” e usando cores naturais.

“A ideia de criar este espaço residen-
cial e cultural já tem muitos anos. A Mala 
Voadora será apenas a divulgadora da 
área cultural do projeto, ficando a cons-
trução do empreendimento a cargo da 
Dam Business, Lda”, uma empresa ame-
ricana também instalada em Santiago do 
Cacém e que, entre as suas atividades, faz 
projetos turísticos baseados na hospeda-
gem em casas particulares, contou ainda 
o diretor artístico da companhia teatral 
com atividade em Lisboa e Porto.

AUDITÓRIO COM 265 METROS 
QUADRADOS ABERTO À COMUNIDADE 

Jorge Andrade referiu ainda que em 
cada casa, que poderá ter entre um a três 

quartos, existirá sempre um espaço para 
que os artistas possam desenvolver a sua 
atividade. Esse espaço pode ser um atelier, 
um estúdio, etc. “A ideia não é fazer apenas 
dinheiro através do aluguer turístico para 
promover a cultura, até porque entende-
mos que essa continua a ser uma obrigação 
do Estado. Existe também a intenção de 
criar condições para que cada artista possa 
desenvolver a sua especialidade. Podemos 
dizer que se prevê a edificação de uma es-
pécie de laboratório de artes.  Por isso será 
construído um grande auditório, com 265 
metros quadrados, que será um espaço im-
portante aberto à comunidade local”.

A simbiose com a população é, de res-
to, um dos objetivos principais a desen-
volver. Numa fase inicial serão desenvol-
vidos programas de rádio que irão chegar 

aos utentes dos centros de dia e aos alu-
nos das escolas rurais. Esta aproximação 
à população juvenil e sénior será consu-
mada através da apresentação de folhe-
tins radiofónicos e permitirá, sobretudo 
aos jovens estudantes, que no final do ano 
letivo possam escolher as peças teatrais 
que mais lhes agradaram.

O Semmais recolheu também o tes-
temunho do presidente da câmara de 
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, que 
considerou o projeto benéfico para o con-
celho não só em termos de oferta turís-
tica, mas também no que respeita à pro-
moção cultural. “Queremos um turismo 
de média dimensão, em espaço rural e di-
ferenciador. A proposta da Mala Voadora 
enquadra-se nesses critérios”, adiantou o 
autarca. 

Setúbal foi o terceiro distrito  
mais violento do país
Mesmo havendo uma diminuição das participações, o distrito registou 
um aumento nos casos de criminalidade violenta e grave.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O DISTRITO DE SETÚBAL foi, no ano pas-
sado, o terceiro do país com mais crimi-
nalidade participada, tendo atingido os 

28.253 casos, o que, comparativamente 
com 2019, representou um decréscimo de 
7,6 por cento. Estes números, divulgados 

esta semana no Relatório Anual de Segu-
rança Interna (RASI), não refletem, contu-
do, uma total tranquilidade, uma vez que 
os crimes violentos passaram de 1551 para 
1593 (mais 2,7 por cento). Em termos ge-
rais, Setúbal só é ultrapassado no número 
de crimes cometidos por Lisboa e Porto.

Em relação à criminalidade violenta 
e grave praticada no distrito, num con-
junto de 11 crimes, verifica-se que ape-
nas houve um decréscimo nos casos de 
roubo por esticão (292, o que representa 
um abaixamento de cinco por cento) e 
outros roubos na via pública (foram 668, 
menos dois por cento que em 2019). To-
dos os restantes nove itens registam au-
mentos significativos. Os 22 roubos em 
farmácias, por exemplo, correspondem 
a mais 83 por cento dos casos, enquan-
to que os roubos em viaturas (o crime de 
roubo pressupõe sempre a utilização de 
violência, podendo a mesma ser exercida 
mediante agressão ou apresentação de 

armas) foram também 22, o que equivale 
a um aumento percentual de 144 pontos. 
Verificaram-se ainda 26 casos de rapto, 
sequestro ou tomada de reféns, 41 de ex-
torsão, 43 de violação, 65 de roubos pra-
ticados em residências, 71 de ofensas à 
integridade física voluntária grave, 78 de 
roubo em edifícios industriais e comer-
ciais, e 184 de resistência e coação sobre 
funcionário.

Em relação à criminalidade geral, fo-
ram contabilizadas 1.257 participações de 
burla informática (mais 47 por cento face 
ao ano anterior), 1.403 por condução sem 
habilitação (mais 60 por cento), 702 por 
burla com fraude bancária (aumento de 21 
por cento) e 1.330 referentes a outras bur-
las (mais 27 por cento).

O RASI de 2020, documento que reú-
ne as informações prestadas por todas 
as forças policiais do país, dá conta que 
o concelho de Almada é aquele em que 
mais atos delituosos foram participados, 
tendo atingido os 5.736. Seguiram-se Se-
túbal, com 3.931 participações, o Seixal, 
com 3.925, o Barreiro, com 2.942, a Moita, 
com 2.205, Palmela, com 2.100, Sesimbra, 
com 2003, Montijo, com 1.950, Grândola, 
com 794, Santiago do Cacém, com 645, 
Alcochete, com 615, Sines, com 569 e Al-
cácer do Sal, com 442. Houve 396 partici-
pações referentes a locais desconhecidos. 
Da análise deste quadro constata-se, tam-
bém, que a criminalidade foi bem supe-
rior nos concelhos urbanos. 
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NUNO MAIA, DIRETOR-GERAL DA ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA DA PENÍNSULA DE SETÚBAL 

Península exige ser tratada por igual 
a tempo de evitar catástrofe social
Reeleito para liderar a Aiset, Nuno Maia alerta para um possível “declínio industrial” na península, 
“irreversível” em poucos anos. Diz que há mais de 20 anos que a Europa não chega à região, que 
continua erradamente a “mendigar”. E se nada mudar há o risco sério de uma gigantesca crise 
social.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM DR

Como reage a Aiset a esta preocupação 
da UGT sobre o crescimento estrutural 
do desemprego provocado pela 
indústria da península?

Todos sabemos que o desemprego está 
a aumentar devido às consequências eco-
nómicas da pandemia, que provocou re-
tração global da procura e logo, acrescidas 
dificuldades a muitas empresas. Preocu-
pa-nos que empresas industriais estejam 
a perder mercados, competitividade e a 
ter que redimensionar a sua estrutura, até 
porque o capital humano é essencial para 
que as empresas se robusteçam e consi-
gam responder às necessidades dos seus 
clientes quando houver retoma. Dispensar 
pessoal é um último e dramático recurso.

É um emprego difícil de recuperar, 
tendo em conta o esperado 
prolongamento da atual crise 
pandémica?

O que podemos dizer é que a manu-
tenção de emprego devia ser uma das 
principais políticas públicas. Parece cla-
ro que é de longe preferível cofinanciar a 
manutenção de emprego durante algum 
tempo, e manter as empresas com capaci-
dade potencial de retomarem em pleno a 
sua atividade do que financiar desempre-
go e inatividade por largos períodos de 
tempo. Isso é um facto.

Fala-se mesmo na possibilidade de 
encerramento de algumas unidades 
industriais na região. Confirma esse 
cenário? 

Não é prudente nem aconselhável 
prenunciar factos que não ocorreram. 
Mas sabemos que, se a situação econó-
mica não começar a recuperar será muito 
difícil a inúmeras empresas, sobretudo as 
mais pequenas e com menos estrutura de 
capital, manterem-se em atividade.

Se isso vier a acontecer, podemos estar 
a falar numa hecatombe social...

Infelizmente, a península já viveu an-
teriores situações de grande dificuldade. 
Hoje, as expectativas da população são 
diferentes, há limiares de pobreza que se 
viveram nos anos 80 que não são tolerá-
veis 40 anos depois, por isso é preciso evi-
tar a todo o custo situações de desempre-
go alargado e prolongado no tempo. Em 
Setúbal, por ser uma região muito urbana, 
não há uma rede secundária de apoio, de 
autoprodução alimentar, de famílias alar-
gadas de suporte, de pequenas atividades 
secundárias de recurso, tal como sucede 
em várias outras regiões do país.  Esta ti-
pologia urbana dificulta muito a situação 
da população desempregada.

Como se pode evitar que se chegue a tal 
situação?

É possível, apoiando as empresas na 

manutenção de emprego, com meca-
nismos de lay-off simplificado durante 
mais algum tempo, isenção temporária 
de cumprimento de obrigações fiscais e 
contributivas e financiamento temporário 
com prazos de reembolso alargado. Mas 
é preciso que os mecanismos saiam da 
legislação e dos telejornais e cheguem às 
empresas e às pessoas.

Tem conhecimento de investimentos 
que ficaram pelo caminho ou foram 
adiados neste ano?

Não possuímos uma inventariação 
detalhada, mas é evidente que houve in-
vestimentos cancelados, outros adiados, 
outros ainda reprogramados na sua di-
mensão. Felizmente, algumas empresas 
mais sólidas têm músculo financeiro para 
manter os seus planos de investimento 
e, com isso, continuar a encomendar nas 
suas cadeias de fornecimento, muitas de-
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las locais, como por exemplo nos seto-
res dos transportes, metalomecânica ou 
construção.

Foi recentemente eleito e já fez saber os 
principais objetivos. A NUT II e a defesa 
do setor que, de certa forma, representa 
a península na sua pujança económica. 
Que passos vão ser dados para alcançar 
esses propósitos?

A necessidade de Setúbal voltar a ter 
financiamento europeu a projetos de in-
vestimento criadores de emprego e com-
petitividade industrial é hoje uma evidên-
cia aceite por todos os atores políticos. 
Falta concretizar, a decisão está nas mãos 
do poder político - executivo e legislativo 
- não vemos razões para prolongar esta 
situação. A NUTS III serve apenas para re-
colher dados estatísticos e delimitar cam-
pos de atuação no território. O que define 
programas operacionais e orçamentos 
são as NUTS II, através das quais a União 
Europeia canaliza apoios para promover 
a coesão económica e social da Europa, 
no cumprimento dos seus tratados cons-
titutivos. NUTS III é uma condição ne-
cessária, mas não suficiente, a situação 
de défice prolongado de investimento na 
região só pode vir a ser colmatada com 
uma NUTS II específica para a Península 
de Setúbal, totalmente independente da 
de “Lisboa Norte”.

Porque é que não é assumido que a luta 
pela NUT II não é já uma causa perdida, 
pelo menos durante a vigência do 
próximo QCA?

O problema é que devido à inação do 
Governo, não foi comunicado, até 1 de fe-
vereiro de 2019, uma possível alteração 
de NUTS que criasse NUTS para Setúbal. 
Por isso, é uma constatação de facto que 
na vigência do PT2030 isso não vai acon-
tecer. O grave é que nós estamos a traba-
lhar para que essa redefinição ocorra até 
1 de fevereiro de 2022, sem o que o próxi-
mo Quadro Comunitário de 2027 a 2034 
manterá a mesma situação, isto é, mais 
de 20 anos em que a Europa não chega a 
Setúbal.

Não seria mais adequado começar 
a lutar por planos alternativos que 
mitiguem os ‘estragos’ relativos ao 
acesso aos fundos comunitários?

O nosso entendimento é que se exis-
tem mecanismos de apoio para todo o 
país e para toda a Europa que precisa de 
coesão, não vemos porque esses meca-
nismos gerais não devem ser aplicados 
também em Setúbal. Não somos nenhu-
ma exceção, somos uma região industrial 
que precisa de uma transição justa a ca-
minho de descarbonização e da digitali-
zação tal como prevista no Pacto Verde 
Europeu. 

Certo, mas isso coloca de parte outras 
vias...

Não vemos porque se há de criar an-
tes um mecanismo especial, dependente 
da vontade de governantes e dos sempre 
exíguos orçamentos de Estado. Aliás, as 
ajudas de Estado às empresas estão for-
temente condicionadas e reguladas, não 
vemos como poderia o Estado português 
resolver só por si a situação.

Do ponto de vista da transparência e 
da República, é errado as empresas, au-
tarquias ou instituições do setor social 

terem que sistematicamente “mendigar” 
apoios. Os sistemas devem existir, com 
regras claras e de aplicação generalizada 
para todos os intervenientes. Não quere-
mos favores, queremos ser tratados por 
igual, e pelo menos desde 2013 que não o 
somos.

E como estão as empresas a ver a 
aplicação do PRR (Plano de Recuperação 
e Resiliência) para a região?

Estão a ver com expectativa, mas cien-
tes que o PRR é um mecanismo desenhado 
essencialmente para financiar as políticas 
públicas e os investimentos estatais. Exis-
tem algumas linhas de investimento para 
descarbonização, digitalização e reindus-
trialização que são promissoras, mas são 
para todo o país, não são especificamente 
destinadas à Península de Setúbal, nem há, 
aparentemente, qualquer discriminação 
positiva para esta região. Ainda alimen-
támos alguma expectativa que algo fosse 
concebido nesse Plano, mas tal não suce-
deu, o que é frustrante. Aliás, nem grandes 
investimentos públicos estão previstos 
no PRR para os nossos nove concelhos, 
como muitos autarcas já denunciaram. 
Na consulta pública, a AISET sugeriu que, 
nas Áreas Metropolitanas, a criação de 
emprego fosse fortemente apoiada, pois 
o emprego é a principal fonte de combate 
à pobreza, não sabemos se o Governo vai 
atender a nossa sugestão.

É exagerado falar-se da necessidade, a 
prazo, de um plano de emergência para 
a região?

Se nada mudar, há esse sério risco. Se 
todos os atores políticos e institucionais 
estão a ver isso, porque não se evita a si-
tuação? Se nem fazemos ainda tudo o que 

os mecanismos nacionais e europeus per-
mitem, porquê estar a criar mais um me-
canismo, ainda para mais com o peso do 
estigma que vem do passado?

Quais seriam a linhas da frente desse 
plano?

O Governo que governe, evite a situa-
ção, não nos cabe, neste momento, anteci-
par essas linhas.

Estamos de novo a assistir a recuos 
relativos aos investimentos públicos 
na região, veja-se o caso do novo 
aeroporto. Isso preocupa-o?

Nos últimos dez anos só recordo dois 
investimentos públicos em infraestru-
turas significativos na região: a A33 e as 
dragagens do Porto de Setúbal. É curto 
e não tem grande impacto imediato na 
economia regional. O caso do Aeroporto 

do Montijo não tem impacto significa-
tivo para a Indústria e nem tem, parece, 
consenso das forças políticas locais. Este 
impasse pode dar lugar a uma melhor 
avaliação da situação e talvez permitir 
uma solução de maior fôlego estratégico, 
mas não nos parece que seja a principal 
preocupação da população e dos agentes 
económicos, sobretudo com a mudança 
de cenário macroeconómico resultante 
da pandemia, de que o turismo vai levar 
anos a recuperar.

Então que investimentos do Estado 
deverão ser exigidos ao Governo no 
caso da península?

Os investimentos das empresas não 
dependem muito dos investimentos pú-
blicos, dependem de políticas públicas e 
decisões acertadas como a resolução da 
situação das NUTS. Mas há investimentos 
em rede escolar, do IPS e do ensino secun-
dário, na rede de saúde, na rede viária de 
proximidade aos parques industriais, no 
arranque efetivo das obras ferroviárias na 
melhoria do acesso ao porto de Setúbal 
que são essenciais e que tardam.

Mas o mais importante é que no que 
respeita às políticas de coesão, os Trata-
dos Europeus não são aplicados em Se-
túbal há dez anos, isso tem que mudar, 
estamos à anos a divergir do rendimento 
médio europeu. O Pacto Verde Europeu 
não é aplicável em Setúbal, quando tem 
exatamente o perfil para que tal aconteça. 
Se nada mudar, o declínio industrial pode 
tornar-se irreversível em poucos anos, ar-
rastando a região para um ciclo de cresci-
mento da sua pobreza. 

“
Nos últimos dez 
anos só recordo dois 
investimentos públicos 
em infraestruturas 
significativos na região: 
a A33 e as dragagens  
do Porto de Setúbal.  
É curto e não tem 
grande impacto 
imediato na economia 
regional.
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Almada apoia comércio  
e restauração  
com 1 milhão
O programa Dinamizar prevê atribuir um apoio 
financeiro de um milhão de euros a fundo 
perdido à restauração e comércio local, com 
uma faturação até 500.000 euros em 2019. 

TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

EM RESPOSTA às dificuldades econó-
micas sentidas pelo setor da restauração 
e comércio local devido à pandemia, o 
município de Almada desenvolveu o pro-
grama Dinamizar que, refere a edilidade, 
“destina-se a empresas e empresários em 
nome individual com contabilidade orga-
nizada que atuem naqueles setores, sejam 

Pequenas e Médias Empresas (PME) e te-
nham sede no concelho”. 

Ao programa, são elegíveis as empre-
sas e empresários em nome individual 
que tenham evidenciado, no final de 2019, 
um volume de negócios até 500 mil eu-
ros pelo ano completo e que demonstrem 
perdas homólogas em termos de fatura-

ção, superiores ou iguais a 25% entre ja-
neiro e dezembro de 2020. 

Nas palavras de Inês de Medeiros é 
“dever da câmara responder da melhor 
forma a esta situação de exceção, quer no 
apoio às atividades económicas, quer no 
apoio direto às pessoas que estão a passar 
dificuldades”. 

O apoio financeiro a fundo perdido, 
complementado com outras ajudas do 
município e da Administração Central, 
“contribuirá para o funcionamento das 
empresas e para a manutenção do empre-

go, minorando o forte e prolongado im-
pacto que os efeitos da pandemia têm na 
restauração e no comércio local”, afirma a 
câmara de Almada ao Semmais. 

Esta medida, que pode ir até aos oito 
mil euros por empresa, aliado com o con-
junto de apoios temporários e excecio-
nais, vai permitir “reforçar a resiliência e, 
acima de tudo, a capacidade de sobrevi-
vência das pequenas e médias empresas, 
muitas vezes de natureza familiar, tão 
representativas no tecido económico e 
empresarial do nosso concelho”. 

Seixal 
compra  
mais um 
edifício  
TEXTO ALEXANDRE PAULO 

A CÂMARA do Seixal anunciou esta se-
mana a aquisição de um edifício onde 
serão instalados todos os serviços ope-
racionais do município. Trata-se de uma 
aquisição que, de acordo com a autarquia, 
irá permitir melhor a qualidade do servi-
ço público e, em simultâneo, possibilitar 
a uma poupança anual média de 1,2 mi-
lhões de euros

De acordo com a edilidade, esta com-
pra insere-se num projeto de poupança e 
melhoria das condições de atendimento 
público iniciado em dezembro de 2018, 
quando foi adquirido o edifício dos servi-
ços centrais. 

Com as duas novas aquisições, a au-
tarquia estima que sejam poupados 2,2 
milhões de euros por ano, ao mesmo 
tempo que o valor do património dos edi-
fícios em sua posse ascende já a mais de 
59 milhões de euros.

Falando sobre as aquisições dos edifí-
cios, o presidente Joaquim Santos referiu 
que as mesmas “enquadram-se numa es-
tratégia de reforço do património munici-
pal, gestão eficiente com poupança anual 
concreta e melhores condições para pres-
tação de um serviço público cada vez 
mais qualificado”.

De acordo com a câmara, os serviços 
operacionais da autarquia entraram em 
funcionamento em 2005 e vieram possi-
bilitar a centralização da área operacional 
em instalações adequadas e preparadas 
para as exigências, com capacidade para 
1.000 trabalhadores e 300 máquinas e  
equipamentos. 

AUTARQUIA INVESTE MAIS DE 2 MILHÕES NO LARGO DE CACILHAS 

Sítio das Salgas Romanas 
vai ficar a descoberto
A reabilitação do Largo de Cacilhas, em Almada, prevê potenciar 
a atratividade do local, assim como a musealização de vestígios 
arqueológicos das antigas salgas romanas de peixe identificadas em 1981.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

DESDE O INÍCIO do mês que a câmara 
de Almada está a proceder à empreitada 
de remodelação do Largo de Cacilhas. 
O objetivo, refere Inês de Medeiros ao 
Semmais, “é materializar, em curto prazo, 
algumas das dimensões de requalificação 
e densificar a atratividade de Cacilhas, 
restabelecendo contacto visual entre o rio 
Tejo e Lisboa”.

A obra, financiada pela autarquia com 
o apoio do Programa Portugal 2020, vai 
custar mais de dois milhões de euros e 
prevê, além da reabilitação, a instalação 
de mobiliário urbano diverso, plantação 
de árvores, reformulação da rede viária 
existente, incluindo a reorganização da 
zona das paragens dos autocarros (TST), a 
construção de uma escadaria junto ao rio 
para potenciar a criação de um passeio 

panorâmico sobre o Tejo e a cidade de 
Lisboa, e a extensão e qualificação da área 
pedonal, de apoio aos vários restaurantes 
localizados na zona envolvente. 

De acordo com a câmara almadense, 
o projeto contempla ainda “a execução 
de novos pavimentos em toda a área de 
intervenção, de novas redes de esgotos 
domésticos e pluviais, adaptando-as às 
pré-existentes, as redes de gás, de teleco-
municações e de infraestruturas elétricas, 
na qual se inclui a reformulação da rede 
de iluminação pública”. 

PROJETO PREVÊ A MUSEALIZAÇÃO  
DO ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO ROMANO 

Também parte da zona restrita do Sítio 
das Salgas Romanas, classificada como 
imóvel de interesse público, será alvo 

de musealização. “Prevê-se a criação de 
dois poços, integrando três das Cetárias 
existentes, que serão colocadas a desco-
berto”, sublinha a edil que acrescenta que 
os poços das Cetárias vão ser protegidos 
com um pavimento em vidro, de forma 
a permitir a visualização dos tanques 
das salgas, “sendo o referido pavimento 
em vidro delimitado pelo pavimento 
envolvente existente em calçada”.

Apesar de não ser possível, neste mo-
mento, uma musealização integral do 
sítio, a autarquia considera “muito im-
portante que a comunidade tenha a pos-
sibilidade de visualizar alguma dessas 
estruturas, devido à sua importância na 
história local e nacional”.

A identificação dos vestígios da Fábri-
ca Romana de Salga de Cacilhas, datada 
do século I d. C., remonta ao ano de 1981, 
altura em que os trabalhos arqueológicos 
colocaram a descoberto um conjunto de 
tanques destinados à preparação de con-
servas e molhos à base de peixe junto ao 
estuário do rio Tejo, que voltaram a ficar 
soterrados por decisão da câmara de Al-
mada. “No final da década de 1980, não 
existiam, no local, condições para a sua 
musealização. Nesse contexto foi decidi-
do proceder à sua proteção, cobrindo-as 
com sedimentos destinados a garantir a 
preservação do sítio arqueológico”, conta 
o município. 

A conclusão da requalificação do Lar-
go de Cacilhas está prevista para janeiro 
do próximo ano. 
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“MARÉ DE FADO” 

O “Maré de Fado” prossegue com o tema 
“A Chegada”. Nuno Amaro, Mafalda 
Vasques e o projeto Miguel e João, são os 
artistas convidados deste serão musical, 
que visa valorizar os artistas da terra e a 
tradição das noites de fado. Para ver no 
Facebook e Youtube do município 
Sines
2 de abril, 21h30

“QUEIMA DO JUDAS”

No Youtube e no Facebook Palmela 
Município, assista ao vídeo que recorda 
as edições anteriores do ritual “Queima 
do Judas”, que, este ano, devido à 
pandemia, não se volta a realizar, ao 
vivo, nas ruas da vila. Um jornal e um kit 
alusivo a este ritual de origem pagã vai 
ser distribuído à população.
Palmela
3 de abril, 21h00

“SAUDADE”

O tema “Saudade” encerra, com chave 
de ouro, o programa “Maré de Fado”, 
que também pode ser visto no Facebook 
da Rádio Sines e da Rádio Amália. Não 
perca a última noite de fado com António 
Pinto Basto, Joana Luz e Gustavo. 
Sines
3 de abril, 21h30

AgendaCASA-MEMÓRIA JOANA LUÍSA E SEBASTIÃO DA GAMA INAUGURA EM AZEITÃO 

Tributo ao único  
poeta da Arrábida 
Na ocasião em que o “Diário”, escrito por Sebastião da Gama entre 
1949/50, é traduzido para italiano, o espaço onde viveu a viúva irá abrir 
portas para permitir à comunidade reviver a vida e obra do grande e 
único poeta da Arrábida.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

DEPOIS de obras de requalificação, ence-
tadas pelo município e pela Junta de Azei-
tão, a casa onde viveu a viúva de Sebastião 
da Gama, vai ser inaugurada oficialmente, 
como Casa-Memória, no próximo dia 10, 
em homenagem ao curto amor vivido en-
tre Joana Luísa Gama e o poeta, professor 
e pedagogo, precisamente no dia em que 
este comemoraria, se fosse vivo, 97 anos 
de vida.  

A Casa-Memória Joana Luísa e Sebas-
tião da Gama localiza-se no coração de 
Vila Nogueira de Azeitão, ou seja, na rua 
principal, num imóvel (pintado de azul 
forte) doado em testamento à Associação 
Cultural Sebastião da Gama pela viúva do 
professor e poeta da Arrábida que faleceu 
aos 27 anos, vítima de tuberculose, a pou-
cos meses de comemorar o 28.º aniversá-
rio, deixando uma vasta obra, de onde se 
destaca “Pelo Sonho é que Vamos”, “Ser-

ra-Mãe”, “Loas, a Nossa Senhora da Arrá-
bida” e “O Segredo é Amar”.

 Já o “Diário” (1949/50), onde o poe-
ta anotava questões relacionadas com a 
disciplina de Português e ensinamentos 
para a vida, foi traduzido recentemente 
para italiano por Maria Antonietta Rossi, 
com prefácio de João Reis Ribeiro. A apre-
sentação decorreu no passado dia 29, em 
Itália, num encontro virtual. “Um trabalho 
louvável que aproxima as culturas portu-
guesa e italiana e divulga um testemunho 
que continua a ser pertinente e válido”, 
frisa o professor João Reis Ribeiro. 

VIDA E OBRA EXPOSTA AO INTERESSE 
DE TODOS OS VISITANTES 

Alexandrina Pereira, a presidente da 
Associação Cultural Sebastião da Gama, 
revelou ao Semmais que a Casa-Memória 
irá permitir ao público “ficar a conhecer 
a vida e obra de Sebastião da Gama”, as-
sim como “o bonito e curto amor que vi-
veu”. Os visitantes poderão ali encontrar 
“manuscritos do poeta, todas as obras 
publicadas em vida e postumamente pela 
viúva, medalhas que recebeu após a sua 
morte e uma biblioteca que está a ser in-
ventariada, resultado de uma imensa de-
dicação de Joana Luísa Gama”, sublinha 
a responsável. 

Sendo um espaço cultural que passa 
a integrar a rede dos Museus de Setúbal, 
será, naturalmente, “uma mais-valia para 
toda a região e motivo de estudo da vida e 
obra do professor e poeta, que não nasceu 
nem morou nesta casa”, diz Alexandrina 
Pereira, adiantando que os visitantes irão 
“conhecer melhor” o homem que “se ins-
pirou nos recantos naturais da Arrábida e 
na causa ambientalista para escrever os 

seus poemas”. Foram, aliás, as suas preo-
cupações pela proteção da Arrábida que 
deram origem à criação da Liga para a 
Proteção da Natureza, em 1948. 

Só a partir do dia 19, se a pandemia o 
permitir, é que o espaço estará aberto ao 
público. “Ainda não sabemos o horário 
das visitas nem se serão pagas ou não. 
Celebrámos um protocolo para a criação 
do projeto com o município e estamos 
empenhados em continuar a promover o 
conhecimento sobre Sebastião da Gama, 
em valorizar o seu património e a prática 
pedagógica”, esclarece Alexandrina Perei-
ra, satisfeita, também, pelo facto de a Ca-
sa-Memória servir de sede à associação 
que preside e que foi criada em 2006. 

Abertura  
com restrições
Devido às normas de segurança 
impostas pela DGS, a inauguração 
oficial promete ser simples e com 
um número restrito de convidados. 
Pelas 16h00 será deposta uma coroa 
de flores na estátua do poeta, na 
Praça da República. Quinze minutos 
depois haverá uma romagem ao ce-
mitério de Azeitão para a colocação 
de flores na sepultura de Sebastião 
da Gama. Finalmente, a partir das 
16h30, será inaugurada oficialmente 
a Casa-Memória, com a presença 
das presidentes da câmara de Setú-
bal, da Junta de Azeitão e da Asso-
ciação Sebastião da Gama. 

Ensaiarte representa na rádio
Duas peças da autoria de Alves Redol têm vindo a ser adiadas devido 
à pandemia. No entanto, o grupo pinhalnovense reinventou-se e 
apresentou uma delas em formato radiofónico.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS

O GRUPO de Teatro Ensaiarte, que com-
pleta 20 anos em setembro, continua a 
ambicionar um espaço próprio para “po-
dermos responder com mais emoção às 
expetativas dos mais de mil amigos que 
nos acompanham de perto”, revelou a di-
retora e encenadora do grupo amador do 
Pinhal Novo, Célia Figueira.

“Não temos um espaço próprio para 

trabalho de laboratório, para fazer e guar-
dar cenários e figurinos, e para apresen-
tar espetáculos”, conta Célia Figueira ao 
Semmais, acrescentando que a câmara 
cede salas para “ensaios e, sempre que 
fazemos digressões, oferece-nos o trans-
porte e põe à nossa disposição os equipa-
mentos municipais para apresentarmos as 
produções, com apoio técnico gratuito”.  

Em março passado, o grupo deveria 
ter estreado “Maria Emília”, e, em abril, “A 
Vida Mágica da Sementinha”, ambas de 
Alves Redol, mas a agenda ficou suspen-
sa. “Os dois projetos têm vindo a ser adia-
dos devido à pandemia, e iriam passar por 
Palmela, Pinhal Novo, Poceirão, Moita, 
Setúbal, Évora, Alter do Chão e Proença-
-a-Nova”, esclarece.

Ainda assim, Célia Figueira espera 
apresentar “Maria Emília” no segundo se-
mestre deste ano, em Palmela e na Moita. 
Já “A Vida Mágica da Sementinha”, en-
quanto não passa para o palco, foi para 
o ar na Popular FM, em formato radio-
fónico, a 26 e 27 de março, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Teatro.  

“A cultura, a literacia, as artes de pal-
co e, no nosso caso, o teatro, a música da 
natureza, criada pelo Homem Natureza, 
arranja sempre um jeito de se manifestar, 
porque alimenta todas as emoções. Sem 
elas o homem fica demasiado pobre”, su-
blinha a diretora.

Constituído por cerca de 50 elementos, 
dos 15 aos 77 anos, o Ensaiarte, atualmen-
te, nas suas produções mais recentes ocu-
pa os tempos livres de doze pessoas que 
sentem prazer por esta forma de arte. 
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ADREPES já apoiou mais de 500 projetos  
a implementar na península de Setúbal 
Ao todo, a associação já financiou cerca de 35 milhões de euros em projetos desenvolvidos  
para a península de Setúbal.
TEXTO ALEXANDRE PAULO 

A ASSOCIAÇÃO de Desenvolvimento Re-
gional da Península de Setúbal (ADRE-
PES) já apoiou cerca de 500 projetos no 
distrito ao longo dos quase 20 anos de 
atividade e criou mais de 600 postos de 
trabalho diretos. Quem nos conta é Na-
tália Henriques, a diretora executiva. “Se 
a ADREPES não existisse, a maior parte 
dos projetos não tinham sido financiados 
e, portanto, não sendo financiados eram 
menos 35 milhões de euros e menos os 
cerca de 600 postos de trabalho criados 
ao longo destes anos”, sublinha. 

A entidade privada, sem fins lucrati-
vos, que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento da península de Setúbal, 
é a única associação a nível nacional que 
gere os três programas de Desenvolvi-
mento Local de base Comunitária (DLBC). 
O grupo de Ação Local (GAL) rural, que 
é consubstanciado pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEA-
DER), Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER) e Fundo Social 
Europeu (FSE) provenientes do Programa 
de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e 
do Programa Operacional Regional (POR) 
Lisboa 2020; o meio costeiro que é apoia-
do pelo Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos (FEAMP), FEDER e pelo FSE; e 

o GAL urbano que contempla fundos FE-
DER e FSE. 

“Os projetos que são financiados por 
nós, têm que ser desenvolvidos no nos-
so território e, as empresas, têm que ter 
sede na nossa região ou num concelho 
limítrofe, no caso do rural. Sendo que, 
quando estas não têm sede no concelho, 
têm de criar uma sucursal ou uma filial, 
porque as mais valias nomeadamente ao 
nível da criação dos postos de trabalho 
têm de sempre que ficar no nosso ter-
ritório”, explica a diretora executiva da 
ADREPES. 

Neste momento, a associação abriu 

três avisos de concurso para o Grupo de 
Ação Local rural, que fecha a 15 de abril e, 
ainda, estão em vigor outros concursos do 
programa de apoio à produção nacional 
cujo prazo de submissão de candidatura 
termina na próxima quarta-feira. “Neste 
caso, os concursos abertos são específi-
cos para atividades agrícolas, pequenos 
investimentos para pequenos agriculto-
res e também ao nível da transformação 
e comercialização de produtos agrícolas”, 
conta Natália Henriques, acrescentando 
que “os projetos têm de cumprir os crité-
rios que estão pré-definidos nos avisos de 
concurso”.  

CÔTE D’AZUR APOSTA FORTE NO SETOR IMOBILIÁRIO EM SETÚBAL E SESIMBRA 

Construção de empreendimentos  
de luxo continua em marcha
A agência de medição imobiliária Côte d’Azur tem em mãos cerca de oito projetos premium  
que estão em fase de construção em Setúbal e Sesimbra.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

O MERCADO de imóveis de luxo no dis-
trito continuou a provar a resiliência face 
à crise causada pela Covid-19, e o interes-
se pelo setor está em franco crescimento, 
tanto ou mais do que antes da pandemia. 
“Estou convicto que será um bom ano 
mesmo com todas as dificuldades pro-
vocadas pela Covid-19. Já se nota mui-
ta procura e o mês de março foi um dos 
melhores meses de vendas nos últimos 
dois anos”, adianta ao Semmais Rachid 
Timchara, o sócio-gerente da imobiliária 
Côte d’Azur. 

Fundada em 2012 por um conjunto de 
profissionais experientes no ramo imobi-
liário, a Côte d’Azur deixou de ser apenas 
uma imobiliária. “O facto de ter nascido 

pela construção ajudou muito, pois foi o 
gatilho para desenvolver departamentos 
como os de arquitetura e engenharia”, diz 
Rachid e acrescenta que tem sido a “for-
te aposta no marketing, desinvestimento, 
intermediário de crédito, departamento 
processual, contabilidade interna, desen-
volvimento e organização de projetos” 
que fez com que hoje a empresa se man-
tenha enquanto uma sólida estrutura. 

Nos últimos cinco anos, passaram dos 
10 para os 150 colaboradores que estão 
distribuídos pelas seis lojas do distrito, 
o que representa a expansão da agência 
que se deve, também, ao surgimento da 
Prestige by Côte d’Azur, em 2018. A mar-
ca é direcionada para a elite e “nasceu da 

vontade de alcançar a excelência do luxo 
do mercado imobiliário”, para responder 
à necessidade de “criar uma nova marca 
que tivesse as características ideais para 
poder acompanhar o segmento premium 
e as suas necessidades especificas”, expli-
ca o sócio-gerente. 

A Côte d’Azur tem vários projetos em 
mãos para a cidade de Setúbal e para a vila 
de Sesimbra. Ao todo são mais de oito em-
preendimentos e condomínios que estão 
em fase de construção, alguns em nome 
próprio e outros em parceria. “Somos 
uma das empresas com mais projetos em 
Sesimbra passando a investir também em 
Setúbal e noutras zonas da Margem Sul”, 
sublinha Rachid Timchara. 

IMÓVEIS PARA BOLSAS RECHEADOS  
EM LOCAIS PRIVILEGIADOS 

No Bairro Salgado, no concelho sadi-
no, está a ser construído o condomínio 
Arca de Noé, dividido em cinco blocos de 
apartamentos, com tipologias entre o T1 
e T4, que “foi concebido para tirar o má-
ximo partido da luz natural e conta com 
infraestruturas como ginásio, duas pisci-
nas, parque infantil e lugares de estacio-
namento”, partilha o mesmo responsável. 
A primeira fase fica pronta em setembro 
deste ano e as restantes têm a conclusão 
estimada entre 3 e 4 anos. 

Para julho deste ano, a Côte d’Azur 
prevê ainda a finalização da obra do con-
domínio Vitalluxus Todi Residente, na 
Avenida Luísa Todi junto das principais 
praias, pontos de comércio, parques, res-
taurantes e do terminal fluvial dos barcos 

que fazem a travessia até à península de 
Troia. 

Na vila de Sesimbra, também estão 
em fase de execução seis empreendimen-
tos de luxo: o condomínio Villas d’ Ouro a 
apenas dois passos da Praia do Ouro e a 
cerca de cinco minutos a pé do centro da 
vila, constituído por 15 moradias; o Val-
bom Village composto por nove mora-
dias isoladas, com áreas compreendidas 
entre os 172m2 e os 205m2, “desenhadas 
para satisfazer os mais altos padrões, 
combinando um design de interiores so-
fisticado com acabamentos de alta qua-
lidade” e o projeto Combatente 21 que 
fica pronto dentro de dois anos. Na pa-
cata localidade da Maçã, a primeira fase 
do empreendimento Jardins d’Arrábida, 
com 12 apartamentos, “fica pronto já em 
maio com o primeiro bloco vendido na 
totalidade. As outras fases, com cerca de 
140 apartamentos, serão desenvolvidas 
nos próximos 4 a 5 anos”, conta Rachid 
Timchara.

Para o verão de 2022, a empresa pre-
vê ainda concluir, em Sesimbra, o edifício 
residencial Cândido dos Reis e o projeto 
Edifício Paixão, este último desenhado 
pelo arquiteto Luís Paixão. 

Consolidada no distrito de Setúbal e 
Grande Lisboa e com parcerias que re-
sultam das presenças assíduas nos salões 
de imobiliário internacionais, nomeada-
mente nos Estados Unidos, Brasil, França, 
Moçambique, Emirados, Arábia Saudita, 
China, entre outros países, a Côte d’Azur 
“ambiciona levar imóveis a muito mais 
destinos”. 
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6,2 milhões de euros para aplicar  
nos cais e terminais da Transtejo
Empresa disse ao Semmais que deverão ser instaladas torres para carregamento elétrico  
dos novos navios que vão operar a partir de Cacilhas, Montijo e Seixal. Em 2020, o número  
de passageiros foi de 5,1 milhões, metade do verificado um ano antes.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A TRANSTEJO/SOFLUSA prevê gastar, 
durante o ano em curso, cerca de 6,2 mi-
lhões de euros em obras a realizar nos 
pontões de acostagem. Uma parte signifi-
cativa desta verba será aplicada na cons-
trução das torres de carregamento elétri-
co dos novos navios que, ainda este ano, 
deverão começar a operar entre Lisboa e 
Cacilhas, Montijo e Seixal.

Este investimento (financiado pelo 
Fundo Ambiental ao abrigo do Programa 
de Estabilização Económica e Social) sur-
ge um ano após o número de passageiros 
transportados pela empresa ter diminuído 
para metade em consequência das restri-
ções impostas pela pandemia. De acordo 
com os dados fornecidos ao Semmais, a 
Transtejo/Soflusa transportou, em 2020, 
nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, 
Seixal e Trafaria, 5,1 milhões de pessoas, 
precisamente metade das que usufruíram 
dos mesmos serviços e nos mesmos locais 
um ano antes. Já em 2018 o número de pas-
sageiros transportados foi de 9,3 milhões.

Ainda para este ano, e no seguimento 
das melhorias já efetuadas no Terminal 
do Seixal e da empreitada de reparação 
e beneficiação do Terminal do Barreiro, a 

transportadora enuncia mais uma série de 
trabalhos realizados em muitos dos seus 
cais. Um dos exemplos é a beneficiação da 
estação de Porto Brandão, onde foi subs-

tituída a cobertura e se fizeram obras de 
recuperação da estrutura e do pavimento, 
intervenções estas que se prolongaram 
durante todo o mês de março.

Em abril, de acordo com a informação 
oficial da empresa, serão instalados novos 
sistemas digitais de informação ao cliente. 
Este equipamento será colocado, durante 
este mês, nos terminais e estações fluviais. 
Nestes mesmos locais serão ainda coloca-
dos, a partir de maio, equipamentos de es-
tacionamento para bicicletas.

A Transtejo/Soflusa diz ainda que, a 
partir de junho, terá início a empreitada 
de requalificação da área envolvente do 
Terminal do Cais do Sodré. Também nesse 
mesmo mês proceder-se-á à substituição 
da cobertura do edifício do Terminal do 
Seixal, ao mesmo tempo que se iniciará a 
requalificação do Terminal de Cacilhas. 

Este mês, a empresa vai começar a instalar 
novos sistemas digitais de informação
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

A Páscoa 
segundo 
Francisco
A IGREJA liderada pelo Papa Francisco tem mu-
dado muito. Sobretudo porque tem feito reformas 
internas, necessárias e urgentes, com a coragem 
de mexer em algumas ‘capelinhas’ de interesses 
que têm mantido a Cúria Romana sob um manto 
de suspeições a vários níveis. Seja no corporati-
vismo de bispos e padres e outros sacerdócios, 
seja na gestão de bens e riquezas à sua guarda.

É um Papa reformista, como provam alguns 
dos seus decretos, como dar mais funções às mu-
lheres da Igreja, o novo estatuto financeiro, com a 
implementação de mecanismos de combate à la-
vagem de dinheiro, ou a tolerância zero à pedofilia 
no seu seio e fora dele.

Mudanças que se espelham também na for-
ma como a sua narrativa ‘moderna’ tem contido a 
sangria de crentes verificada em outros Pontífices, 
afastados da realidade e dos tempos que correm. 
A juntar ao forte pendor que tem desenvolvido em 
nome de uma sociedade mais igualitária e ecu-
ménica.

Para um Católico assumido como sou, que 
releva o papel insubstituível da Igreja na Fé e na 
Esperança como alimento vital e, mais importan-
te, na frente social que tem feito parte da sua ini-
gualável tarefa no mundo ao longo dos séculos, o 
Papa Francisco é não só uma lufada-de-ar-fresco, 
é também um farol a seguir.

Em 2015, a sua Encíclica “Laudato Sí, onde 
o Bispo de Roma critica o consumismo e o de-
senvolvimento irresponsável e faz um apelo à 
unificação global para o combate à degradação 
ambiental e às alterações climáticas, diz bem do 
fervor deste representante da Igreja de Pedro. 

Agora, no coração da Quaresma, em tempo 
Pascal, Francisco retoma as preocupações mun-
danas, onde clama por um “contágio de esperan-
ça”, lembrando as chagas da humanidade pre-
sente e, também por elas, exortando à redução de 
sanções e cancelamentos de dívidas dos países 
mais vulneráveis e ao fim das guerras e dos con-
flitos que assombram o planeta. 

“Este não é tempo para egoísmos, pois o de-
safio que enfrentamos nos une a todos e não faz 
distinção de pessoas”, lembra o Papa, em sábias 
palavras que nos deviam tocar a todos, indepen-
dentemente das novas crenças ou convicções po-
líticas.

Mas é preciso coragem para fazer vingar esta 
mudança de rumo num mundo em que os privilé-
gios se somam numa pequena percentagem dos 
humanos, que galgam sobre os demais, mantendo 
um arfar de indiferença, egoísmo, divisão e intole-
rância que é preciso banir das nossas sociedades. 

Para muitos de nós, a Páscoa encerra essa re-
flexão de vencer medos, barreiras e destinos. Que 
assim seja! 

OPINIÃO

Páscoa da Ressurreição do Senhor – 2021

Celebração 
de Libertação, 
Solidariedade  
e Esperança+ JOSÉ ORNELAS CARVALHO

BISPO DE SETÚBAL

DESDE as suas origens até hoje, a 
Páscoa tem sempre o gosto amar-
go e, por vezes, dramático das si-
tuações difíceis de onde parte, mas 
igualmente da doçura e da energia 
do tempo novo a que dá origem para 
a renovação da vida e da esperança. 
A origem bíblica da nossa celebra-
ção da Páscoa parte de uma situa-
ção de escravidão, de sofrimento 
e de opressão e cria um processo 
de libertação, dignificação e novo 
mundo, com um povo renovado. 
Esta festa de primavera é como que 
uma “passagem” entre essas duas si-
tuações. Nela se narra e celebra que 
Deus “passou” na terra da escravi-
dão, libertou aqueles que se encon-
travam humilhados e aflitos, resti-
tuindo-lhes dignidade e capacidade 
para enfrentarem as dificuldades do 
deserto, e formarem juntos um povo 
livre, marcado pela justiça, a solida-
riedade e a paz, como sinal da sua 
presença no mundo.

A Páscoa cristã, tem o mesmo di-
namismo libertador de Deus, agora 
realizado em Cristo. Ele assume o 
drama da dor, da injustiça, da fome e 
da guerra, passa através do drama da 
nossa morte e abre, para cada pessoa 
e para todos, as portas da fraternida-
de, da alegria e da vida sem limites, 
nas mãos de Deus poderoso e mise-
ricordioso. É isso que celebramos e 
anunciamos, particularmente nestes 
dias solenes da Páscoa.

Ao longo dos séculos, através dos 
diferentes povos e culturas, a Páscoa 
assume, em cada ano, as dores e ale-
grias da humanidade; iluminando-as 
com a luz do Senhor Jesus, morto e 
ressuscitado, indicando e tornando 
possível, o fundamento da esperan-
ça, para reconstruir as ruínas e cons-
truir o futuro sobre o fundamento da 
Palavra de Deus e do seu Espírito. O 
fruto da Páscoa vem de Deus, pois só 
Ele pode dar a vida sem limites, mas 
é igualmente obra de cada pessoa 
que acolhe e se deixa transformar 
por este anúncio.

Este ano, já na segunda Páscoa 
marcada pela pandemia que está su-

focando o mundo inteiro, bem preci-
samos desta mensagem da presença 
libertadora do Senhor ressuscitado, 
no qual se pode encontrar força e luz 
para vencer as enormes dificuldades 
em que fomos mergulhados e para 
encontrar caminhos de verdadeira 
reconstrução e de esperança, gerado-
res de novas soluções para o futuro.

Como na Páscoa de Jesus, parti-
mos de uma situação difícil e univer-
sal. No contato com Ele, deixamo-
-nos transformar, para não fechar 
os olhos à crise que nos afeta, e para 
encetar o caminho do futuro. Não fe-
chamos o coração aos que partiram, 
vítimas da do vírus e de outras doen-
ças e crises; entregamo-los nas mãos 
do Senhor que é mais poderoso do 
que a morte e dá também esperan-
ça aos que os choram a sua perda e 
sentem a sua falta. Não voltamos as 
costas a quem foi afetado pela crise 
sanitária e económica, afetiva e reli-
giosa, e encara o futuro com grande 

preocupação e menos esperança. O 
pão que recebemos e ganhamos, o 
amor que nos reúne e nos dá força, 
devem ser repartidos. A fé que pro-
fessamos e celebramos é para ser 
anunciada e partilhada, de modo que 
ninguém seja excluído do difícil, mas 
dignificador caminho da reconstru-
ção pessoal, da família, do trabalho 
digno, dos afetos, da presença viva e 
transformadora de Deus.

Este ano, celebramos a Páscoa 
ainda com limitações, que são sinal 
da nossa participação responsável 
no esforço comum de superar a cri-
se, mas também na alegria pela pre-
sença do Senhor Ressuscitado entre 
nós, na esperança ativa e no com-
promisso concreto de construir um 
mundo onde todos possamos fazer 
parte de uma sociedade mais frater-
na e solidária, aberta à Alegria do Se-
nhor Ressuscitado.

Desejo a todos uma Feliz Páscoa 
da Ressurreição! 
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Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Melhor Informação, mais 
Participação, melhor Democracia

Aconteça “páscoa”  
na região de Setúbal

“Desconfiamento”

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

EUGÉNIO FONSECA
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO 
PORTUGUESA DO VOLUNTARIADO

NUMA conversa de café concertamos o 
mundo. Acho que este problema se re-
solveria se… e discorre-se em torno da 
almejada solução. O “achismo” é comum 
aos treinadores de bancada, aos “tudólo-
gos” que nos invadem os televisores ape-
sar de nos afadigarmos no zapping e aos 
“populistas” sejam eles de direita ou, de 
esquerda. Em comum têm o talento exibir 
pretensos “ovos de Colombo” ignorando 
que soluções facilitistas custam os olhos 
da cara, e o desprezo pela democracia e 
pelos seus processos de decisão.

A Democracia é um sistema caro e 
moroso: para tomar uma decisão é ne-
cessário enquadramento legal, estudos, 
pareceres, consultas públicas. Desejavel-

mente, promove-se a participação dos ci-
dadãos estimulando a discussão das pro-
postas, publicitando-as adequadamente 
e finalmente, incluindo todos contributos 
que permitam melhorar a solução final. 
Infelizmente, em Portugal, as coisas nem 
não se passam assim, e a tentação de con-
duzir um processo de decisão de forma 
centralizada faz com que a consulta se 
torne num instrumento meramente for-
mal o que conduz à adpoção de soluções 
de pior qualidade e a um descrédito das 
instituições democráticas. 

A participação é vista por muito boa 
gente como um empecilho e uma limi-
tação do poder, isto acontece a todos os 
níveis: nas empresas que resistem a in-

formar e ouvir os trabalhadores  relati-
vamente à promoção de  melhores con-
dições de trabalho; nas autarquias que só 
a contragosto sujeitam  a construção de 
infraestruturas municipais a uma con-
sulta pública; no governo que coloca os 
parceiros sociais perante versões finais de 
projectos e diplomas, em lugar de os aus-
cultar e desde o primeiro momento.

A Democracia alimenta-se de infor-
mação, por isso, a desinformação que cir-
cula abundantemente em todas as redes 
sociais, é tão perigosa. Os vendedores de 
banha da cobra intoxicam a opinião pú-
blica numa tentativa de fazer passar por 
óptimas, soluções que são de facto me-
díocres, más ou, inadmissíveis. O medo, a 

ansiedade, a frustração, a inveja, o secta-
rismo são maus conselheiros. Temos que 
ser exigentes relativamente à qualidade 
da informação que consumimos porque 
cidadãos bem informados tomam melho-
res decisões. 

A Democracia vive de participação, da 
sua participação. Este é um ano de elei-
ções autárquicas. A abstenção não é uma 
opção. Agora, é o momento para construir 
uma decisão informada: avaliar as pro-
messas que ficaram por cumprir; conhe-
cer, compara e discutir propostas e pro-
gramas eleitorais; formar uma opinião. 
Se lhe prometerem a lua, desconfie. Exija 
rigor. As conversas de café não passam 
disso mesmo… o direito de voto é poder. 

NO PRÓXIMO Domingo, os cristãos cele-
bram a Páscoa. Dia de festa para assina-
lar e celebrar a Ressurreição de Jesus, ou 
seja, a passagem da morte à vida. Só pela 
fé se consegue alcançar a verdade deste 
acontecimento. A Páscoa cristã tornou 
mais radical o sentido de libertação que é 
comemorada pelos judeus para relembrar 
a saída do Egipto, onde os hebreus esti-
veram sujeitos à escravidão e à negação 
da sua própria soberania como povo. Am-
bas as Páscoas têm na palavra libertação 
o seu mote principal. Etimologicamente, 
a palavra “páscoa” escreve-se no léxico 
hebraico “Pessach” que significa “passa-
gem”.

Nem toda a gente tem consciência de 
que esta festa é a maior de todas as festas 
cristãs. Tem um alcance muito profundo 
e abrangente. Pessoalmente, acredito que 
a morte não tem a palavra definitiva na 

nossa existência. Todavia, também estou 
convicto de que isso se vai alcançando na 
medida em que se for capaz de viver em 
contínuo dinamismo de “passagem”, de 
não se resignar, mas de provocar ou acei-
tar transformações que permitam passar 
de umas situações para outras, deseja-
velmente, mais felizes que as anteriores. 
Nas ciências humanas e económicas es-
tas mudanças têm o nome de desenvol-
vimento. Quer dizer, a permissão de se ir 
abrindo a novas formas de envolvimento 
nas diferentes áreas em que se organizam 
a vida de cada pessoa, das sociedades e o 
mundo em geral.

Pode parecer que nada tenha a ver 
este meu pensamento com o que passo 
a partilhar relacionado com o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) criado 
para fazer face às nefastas condições eco-
nómicas e sociais em curso. Tenho vindo 

a acompanhar as análises e colaborações 
que estão a ser dadas para o Plano por-
tuguês. Para já, estou expectante. Se se 
conseguirem atingir os seus objetivos, 
executando bem as muitas medidas e 
com transparente eficiência os milhões 
de euros, a recuperação pode acontecer 
e a resiliência aos gravíssimos proble-
mas humanos ser mais eficaz. A questão 
de fundo é que tipo de desenvolvimento 
se está a preparar terminado o PRR. Aqui 
é que tem de acontecer “páscoa”. Não se 
pode continuar na mesma.

Preocupa-me o país, no seu todo, 
mas pelas suas especificidades, a Região 
de Setúbal. Dispõe de potencialidades 
endógenas extraordinárias; de um te-
cido produtivo com condições para se 
retirar dele maiores proveitos; de uma 
diversidade cultural que, devidamente 
inclusiva, pode acrescentar mais ideias 

para o reforço da criação de trabalho; de 
uma rede educativa e social com enor-
mes desafios futuros, mas castrada pela 
ausência de incentivos, concretamente 
à falta de meios económicos resultante 
da opção, incompreensível, de juntar re-
giões assimétricas. Refiro a descida, pelo 
menos no caso da região de Setúbal, para 
NUT II, um território que continuava a 
precisar de mais e diversificados incen-
tivos comunitários para dar sustentabi-
lidade ao seu desenvolvimento. (NUTS-
-Nomenclatura das Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos) 

Voltarei ao assunto. Para já, é urgente 
que o Governo reponha a situação e faça 
acontecer “páscoa” na Região de Setúbal, 
devolvendo-lhe a classificação de NUT III 
para que não se lhe matem as capacida-
des de que a Natureza e as suas gentes a 
dotaram. 

COMEÇO por vos pedir desculpa por ti-
tular esta peça com uma palavra que não 
existe mas que numa altura em que tudo 
fugiu da normalidade também as minhas 
ideias se baralham como prova de que me 
mantenho na vulgaridade da muita asnei-
ra que nos envolve e a que nos apressa-
mos a dar colaboração.

Há mais de um ano que vamos alter-
nando umas semanas de confinamento 
com outras de desconfinamento e dando 
atenção aos números de vítimas da pan-
demia vamos desleixando os cuidados 

quando esses mesmo números são me-
nos assustadores.

Mas, voltando ao título, peço-vos que 
não confiem em demasiado no que pa-
rece à primeira vista pois o que lá está 
tem por objectivo alertar-nos para não 
confiarmos em coisas que nos apresen-
tam aparentemente bem fundamentadas 
mas que mais não são do que armadilhas 
bem engendradas que muitas vezes são 
ainda mais sinistras do que a pandemia 
que nos assola.

Os números assustadores de vítimas 

mortais e internadas foram explicadas 
pelo facilitismo registado na época na-
talícia e quem decide baseou-se na sa-
bedoria de quem domina a ciência para 
reforçar os cuidados e o certo é que che-
gamos ao período pascal com números 
que baixaram das centenas para a dezena 
e até para as unidades e isto nota-se no 
comportamento de quem é obrigado a 
andar pelas ruas.

E como nem tudo é pandemia, em-
bora esta passe por tudo, vamos dando 
conta de que aparecem nas televisões 

caras conhecidas e outras nem tanto, 
que se aproveitam da insegurança da 
populaça para nos atirarem com “teo-
rias” e argumentos que não conseguem 
implementar no dia-a-dia, mas que ou-
tro objectivo não têm que não seja o de 
levarem as águas aos seus moinhos para 
poderem conquistar lugares e posições 
que com honestidade não conseguirão.

Resta-nos estar vigilantes para não 
permitir oportunismos de modo a que não 
nos tirem o que temos para garantir a co-
modidade de quem de nós depende. 

OPINIÃO
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