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Memórias e olhares de Abril
Evocamos nesta edição mais um aniversário do 25 de Abril, percorrendo as 
memórias de militares e autarcas que viveram a Revolução. E apontamos o futuro 
através de olhares dos mais jovens.
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Centros Comerciais 
esperam “grande” 
retoma
Os quatros grandes centros 
comerciais da região já ganharam 
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portas encerradas. Só no primeiro 
dia o Forum Almada recebeu 30 mil 
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ABERTURA

PJ DETÉM ALEGADO  
PEDÓFILO NO SEIXAL
Um homem com 31 anos foi detido 
pela Polícia Judiciária de Setúbal 
por ter abusado sexualmente, 
durante nove meses, de duas 
meninas de 11 anos, no Seixal. Os 
crimes ocorreram numa residência 
com vários quartos alugados, um 
dos quais pelo suspeito e outro 
pelo pai de uma das meninas e 
padrasto da outra, que se tinha 
mudado recentemente para a casa 
partilhada.

HOSPITAL BARREIRO/MONTIJO 
AMPLIA UCI
As instalações da Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI) do 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) vão ser ampliadas. A 
execução da empreitada representa 
um investimento na ordem dos 
dois milhões de euros. As obras 

já arrancaram, sendo que o novo 
serviço permitirá o isolamento até 
seis doentes, dois dos quais em 
quartos de pressão negativa.

ICNF E APA GARANTEM QUE DANOS 
NO SADO SÃO “REVERSÍVEIS”
O Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF) e a 

Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) afirmaram no parlamento 
que os impactos ambientais 
causados pelos sedimentos 
libertados durante as dragagens 
no rio Sado são “temporários” e 
“reversíveis”. As declarações foram 
proferidas durante uma sessão 
parlamentar.

As instalações de instrução de Vale do Zebro, no Barreiro, foram palco das 
comemorações do 400º aniversário da força anfíbia dos Fuzileiros. Com este 
longo historial, aquela força militar lembra que os Fuzileiros são “uma marca 
que respeita as gerações que antecederam” ao mesmo tempo que assume 
“responsabilidade para o futuro, sempre pronto para cumprir as missões que 
Portugal exigir”.

Fusos comemoraram 400 anos de história em Vale de Zebro

12
O número de pessoas 
multadas pela GNR no 
âmbito de uma ação policial 
que acabou com uma festa 
ilegal, em Brejos de Azeitão, 
Setúbal.

7DIAS

“
Cumprir o 25 de 
Abril é acabar com 
esta discriminação, 
consensualmente 
rejeitada por todas as 
forças vivas e agentes 
políticos da Península

NUNO MAIA
diretor-geral da Aiset

numa mensagem singular de uma 
instituição privada sobre o 25 de abril

FORUM ALMADA RECEBEU 30 MIL VISITANTES NO PRIMEIRO DIA DE DESCONFINAMENTO 

Centros comerciais do distrito 
expetantes na retoma económica 
Durantes cerca de três duros meses, os quatro centros comerciais da região foram lugares vazios. 
A funcionar em pleno desde segunda-feira, reforçaram as medidas de segurança e esperam 
começar a recuperar os prejuízos. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

É UM “regresso de enorme expectativa” e 
há muito ansiado pelos retalhistas, depois 
de um segundo confinamento mais duro 
que em janeiro ditou o encerramento par-
cial dos centros comerciais. Os quatro 
principais shoppings do distrito abriram 
portas esta segunda-feira, e garantem es-
tar preparados para continuar a receber 
os visitantes. 

“Os centros comerciais são, sem qual-
quer dúvida, locais seguros a visitar e, à 
semelhança de outros espaços, reúnem 
todas as condições para abrir portas às ci-
dades e receber os visitantes”, começa por 
dizer ao nosso jornal Generoso Mateus, 
diretor do Almada Forum, um dos centros 
comerciais com maior dimensão na re-
gião que, segunda-feira, recebeu perto de 
30 mil visitantes ao longo do dia. 

Desde que a pandemia invadiu o país 
em março do ano passado, a Multi Portu-
gal, entidade gestora deste espaço comer-
cial, em Almada, preparou e implemen-
tou um conjunto de medidas que foram 
agora reforçadas para a reabertura nesta 
terceira fase do plano de desconfinamen-
to do Governo. “Foi implementando um 
vasto leque de normas e medidas ao nível 
da segurança e higiene com primordial 
preocupação com a segurança de todos”, 
adianta Generoso Mateus. Foram, ainda, 
estabelecidos mais pontos de desinfeção, 
assim como foi reforçada a vigilância e 

controlo com o apoio de equipas de se-
gurança especializadas e “devidamente 
formadas e informadas para o efeito”. 

Ainda assim, e apesar de todos os cui-
dados, a crise sanitária não poupou pre-
juízos e deixou marcas. Desde o início do 
ano que o centro comercial registou uma 
quebra de cerca de 65% no número de vi-
sitantes e, das 230 lojas do Almada Forum, 
sete fecharam portas definitivamente du-
rante este período.

LOJISTAS ESPERAM RECUPERAR 
PREJUÍZOS NO SEGUNDO SEMESTRES

No Seixal, o regresso ao RioSul Sho-
pping “era muito ansiado pelos lojistas, 

didepois de um confinamento difícil”, 
conta ao Semmais Paulo Ruivo e Silva, 
diretor deste espaço comercial. Forte-
mente impactados pela atual pandemia, 
os retalhistas das 126 lojas e 20 restau-
rantes deste centro querem agora recu-
perar as vendas no segundo semestre 
do ano. “Tendo em conta o número de 
lojas que foram obrigadas a encerrar e 
com o consequente impacto ao nível do 
número de visitantes, as quebras foram 
obviamente significativas”, admite Pau-
lo Ruivo e Silva sem revelar mais por-
menores.

Também os Centros Comerciais Ale-
gro de Setúbal e do Montijo, geridos pela 

Nhood Portugal, reforçaram todas as 
medidas de segurança e higiene necessá-
rias para garantir o regresso dos clientes. 
“Desde o início da pandemia que viven-
ciámos uma outra reabertura em junho de 
2020, o que nos permite encarar de forma 
realista este momento”, sublinha Carlos 
Costa, o Property & Leasing Director da 
Nhood Portugal. 

Nos dois centros, o acesso às cerca de 
138 lojas no Alegro Montijo e 108 em Se-
túbal, é controlado em real time através 
de uma aplicação que “efetua a contagem 
do número de pessoas que entram e saem 
dos nossos centros”. Quando a lotação se 
aproxima do limite máximo, são encerra-
das as portas secundárias e as entradas e 
saídas são efetuadas exclusivamente pe-
las portas principais, “para evitar que se 
atinja o número máximo de pessoas per-
mitidas por centro”.

Durante os primeiros três meses do 
ano, 80% das lojas estiveram encerradas 
em ambos os centros, neste que é um se-
tor que emprega milhares de pessoas e 
com um peso significativo para a econo-
mia nacional. Carlos Costa admite ser “ur-
gente que o Governo apresente medidas 
de apoio à retoma económica” destinada 
aos lojistas, como para as “próprias em-
presas gestoras de centros comerciais”, 
que viram as suas atividades “completa-
mente estagnadas”. 
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GESTÃO DAS PRAIAS PASSA PARA A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS 

Transferência desagrada  
aos autarcas da região 
A gestão e licenciamento dos espaços balneares passa a ser da 
competência dos municípios que, no entanto, se queixam de não terem 
verbas condizentes com o trabalho e investimentos adicionais. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A TRANSFERÊNCIA de competências na 
gestão das praias marítimas do Estado para 
as autarquias vai permitir a estas liderar 
todos os processos de licenciamento, mas, 
em simultâneo, aumentar os encargos fi-
nanceiros, uma vez que será necessário ce-
lebrar protocolos com entidades diversas e 
manter a funcionalidade de novos serviços.

“Esta transferência de competências, 
ao contrário do que se possa pensar, não 
se traduz em qualquer vantagem para as 
autarquias. Antes pelo contrário. Agora 
acrescem mais serviços que não serão 
compensados”, disse ao Semmais o pre-
sidente da câmara de Grândola, Figueira 
Mendes, lembrando que até agora eram as 
capitanias dos portos e também a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) quem ti-
nham a cargo o licenciamento de ativida-
des desenvolvidas nos espaços balneares.

Figueira Mendes, em cujo território 
se localizam, por exemplo, as praias de 
Troia, diz que “assumimos (a gestão do li-
cenciamento) contra nossa vontade, por-

que será necessário criar novos serviços, 
ter mais trabalho, mais gente envolvida e 
fazer mais gastos”. “Fez-se uma descen-
tralização de serviços sem serem dados 

os meios financeiros adequados”, sinte-
tizou.

O autarca ressalvou, contudo, que os 
banhistas que acorrerem ao seu conce-

lho vão continuar a ter “todos os apoios e 
toda a segurança”.

SEGURANÇA DOS UTENTES IMPLICA 
ACORDOS COM VÁRIAS ENTIDADES 

Também a câmara de Almada, que tem 
agora sob a sua gestão direta as praias da 
Costa da Caparica (cerca de 13 quilóme-
tros) já assegurou que irá garantir todos 
os meios de segurança aos utentes. Para 
tal, conforme foi respondido ao Semmais, 
foram já avalizados protocolos com asso-
ciações de nadadores-salvadores. Foram 
igualmente celebrados acordos de cola-
boração com os Bombeiros Voluntários 
de Cacilhas e da Trafaria.

Em Setúbal, por sua vez, já foram ce-
lebrados os acordos com a capitania do 
porto local. A presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, à semelhança de 
outros autarcas, lamentou que o Governo 
não tivesse dialogado com os municípios 
para encontrar outras formas de proceder 
à transferência de competências.

“O Governo diz que a lei é assim e 
pronto. Mas também nos devemos sentar 
e organizar, porque ficamos todos a lucrar 
com essa organização. E além disso os ci-
dadãos merecem respeito. Fazemos todos 
parte do mesmo país e é pena que não se 
perceba que tem de haver mais diálogo”, 
disse a autarca citada numa nota do mu-
nicípio.

No caso do concelho de Setúbal, as 
praias que passarão a ser geridas pelo 
município são Albarquel, Figueirinha, Ga-
lapos, Galapinhos e Portinho da Arrábida.

No distrito, para além dos concelhos 
de Setúbal, Almada e Grândola, a transfe-
rência de competências abrange também 
Sesimbra e Sines. 

Escola de Jazz  
e Música Improvisada  
emerge em Setúbal 
O projeto da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense acrescenta uma oferta educativa 
até agora inexistente na cidade sadina e conta 
com o apoio da autarquia. 

TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

A ESCOLA DE JAZZ e Música Improvi-
sada da Capricho Setubalense, projeto 
de âmbito regional e de ensino informal, 
começou este ano a fase experimental, 
para aferir a aceitação na forma como 
este género musical se integram dentro 

dos hábitos da cidade. A missão pas-
sa por criar novas gerações de artistas 
na região, “dinamizar a criação musical 
e permitir o acesso das pessoas a uma 
diferente forma de aprender música”, 
conta ao Semmais Sérgio Gabriel, o pre-

sidente da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense. 

O projeto conta com o apoio da au-
tarquia que celebrou, a 26 de março com 
o movimento associativo, um protocolo 
para auxiliar o desenvolvimento das ativi-
dades da nova escola e subsidiar com um 
total de dez mil euros. “Este ano, estamos a 
comemorar a 10ª edição do Festival Círcu-
lo de Jazz, o qual resulta de uma parceria 
com a Sociedade Musical Capricho Setu-
balense, e esta é uma forma de olharmos 
para uma nova etapa de desenvolvimen-
to da oferta ligada a este tipo de música, 
apoiando a criação de uma escola que 
para além de concretizar um antigo sonho 
da Capricho, vem acrescentar uma oferta 
educativa/formativa até agora inexistente 
no concelho”, sublinhou fonte do Gabine-
te do vereador Pedro Pina, que detém o 
pelouro da cultura, na câmara de Setúbal.

Por outro lado, a autarquia garante a 
isenção das taxas de licença camarárias, 
assegura a Licença de Ruído e Ocupação 
de Via pública e cede uma percentagem 

das receitas de bilheteira, mediante acordo 
entre as partes, dos espetáculos apresen-
tados pela escola em equipamentos como 
o Fórum Luísa Todi e a Casa da Cultura. 

“O município desde sempre procura 
apoiar e valorizar a atividade do movi-
mento associativo, apoiando também to-
das as ações que possam constituir uma 
mais-valia no envolvimento da popula-
ção nas diversas atividades culturais e 
outras”, afirmou a mesma fonte. 

A funcionar, neste momento, com uma 
dúzia de alunos, as aulas decorrem nas 
instalações próprias da Capricho Setuba-
lense e na Casa da Cultura. O projeto con-
ta com o envolvimento da pianista Rita 
Marques e do maestro Luís Cunha, que 
dirige a Big Band do Hot Clube de Portu-
gal, e prevê o desenvolvimento de eventos 
na área do jazz e da música improvisada, 
incluindo blues e funk, a realização de pa-
lestras e workshops, concertos e, ainda, 
sessões de conversa com convidados mú-
sicos que falem sobre a sua experiência 
profissional.  
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Câmara de Almada investe milhões  
na rede pré-escolar do concelho
O Jardim de Infância na Ramalha, com um investimento de 1,5 milhões, é o próximo projeto a 
ser implementado. Em marcha está também a requalificação e ampliação do Jardim de Infância 
Sobreda. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

O EDIFÍCIO do futuro Jardim de Infância 
na Ramalha, cujo concurso público já está 
aprovado e a ser construído na rua Poló-
nio Febrero Júnior, na Cova da Piedade, 
surge para “dar resposta às necessidades 
da rede, garantindo a frequência no pré-
-escolar o mais cedo possível”, explica ao 
Semmais a autarquia de Almada. 

Com um investimento global na or-
dem de 1,5 milhões de euros, inteiramente 
assumidos pelo município, a infraestrutu-
ra contemplará quatro salas de atividades, 
uma sala de atividades de apoio à família, 
um espaço polivalente, um refeitório, co-
zinha, gabinetes de trabalho e instalações 
sanitárias. 

Paralelamente, continuam a decor-
rer, também, as obras de requalificação e 
ampliação do Jardim de Infância Sobreda, 
no Alto do Índio. “Esta é uma resposta ao 
avançado estado de degradação do edifício 
que não oferecia as condições de seguran-
ça necessárias às cerca de sessenta crian-
ças que o frequentam”, afirma a edilidade. 

Com conclusão prevista para o próxi-
mo ano letivo, o projeto de ampliação vai 
permitir criar seis salas de aula, aumen-
tando assim para o dobro o número de 
alunos a frequentar a referida instituição 
de pré-escolar municipal. 

APOSTA PASSA POR TRAVAR  
O INSUCESSO E DESIGUALDADES 

Segundo a autarquia, esta aposta do 
atual executivo na reestruturação da rede 
pré-escolar prende-se com a insuficiência 
da oferta ao nível do ensino pré-primário 
e do 1.º ciclo em algumas freguesias de 
Almada. “Considerando que a frequên-
cia no pré-escolar é determinante para o 
sucesso educativo das crianças, e sendo 
que o município pretende travar um duro 
combate ao insucesso escolar e às desi-
gualdades que daí advêm, a melhoria dos 
espaços escolares, a construção de novos 
edifícios e a dotação de equipamentos de 
qualidade, são a melhor forma de asse-
gurar uma escola pública de qualidade, 

com todas as condições de promoção do 
sucesso educativo”, sublinha fonte da câ-
mara municipal. 

Também a Escola Primária Maria 
Rosa Colaço tem sido alvo de requali-
ficações, mas os   trabalhos estão sus-
pensos há mais de 18 meses devido ao 
abandono da obra por parte do emprei-
teiro. Contudo, de acordo com a edili-
dade, neste momento, e de forma a dar 
continuidade ao projeto, “encontra-se 
em curso o procedimento de adjudica-
ção de revisão e de alteração das peças 
do projeto”. 

Ao Semmais, a mesma fonte diz que as 
intervenções em causa “não ficaram es-
quecidas”, e admite que o executivo “tudo 
tem feito” para dirimir as questões susci-
tadas, “procurando assegurar o cumpri-
mento do contrato”. Apesar dos esforços, 
a câmara garante que “não foi possível 
assegurar a continuidade da empreitada”, 
o que implicou o lançamento de um novo 
concurso. 
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Miradouro Amália 
Rodrigues inaugura 
em Alcochete
TEXTO ANTÓNIO LUÍS

A REQUALIFICAÇÃO do miradouro Amá-
lia Rodrigues, em Alcochete, deverá estar 
finalizada em maio próximo e, caso não 
haja mais constrangimentos, a obra pode-
rá ser inaugurada no início de junho deste 
ano, em homenagem à diva portuguesa 
do fado. 

Orçada em 630 mil euros, com fundos 
do FEDER, a obra foi abandonada pelo 
primeiro empreiteiro, que não cumpriu o 
prazo de execução dos trabalhos e “ale-
gou que estava a gastar mais dinheiro do 
que o previsto no contrato”, segundo nos 
revelou o vereador Pedro Lavrado, acres-
centando, contudo, que “o caso foi a tri-
bunal e o empreiteiro perdeu a causa e foi 
multado”.

Com cinco hectares, o miradouro 
Amália Rodrigues irá oferecer à popula-
ção um espaço de lazer “agradável e mo-
derno”, junto ao Tejo, com relva, pinhei-
ros, bancos de jardim, iluminação, uma 
escadaria com pedras de granito amarelo, 
bebedouro, vedação e uma pré-instalação 
para um futuro quiosque.

“Estou satisfeito com a requalificação, 
mas, se o projeto fosse do atual executivo 
alteraria algumas coisas, nomeadamente 

retiraria as pedras em granito amarelo, 
oriundas de uma pedreira de Santa Maria 
da Feira, mas tivemos de cumprir o proje-
to inicial”, adiantou o autarca ao Semmais, 
acrescentando que está “expetante” em 
relação ao resultado final da obra.

A obra arrancou em 2018, depois de no 
ano anterior ter sido lançado o concurso 
público, mas houve necessidade de abrir 
um segundo concurso para que a requa-
lificação avançasse com novo empreiteiro 
e já sem as palmeiras que foram cortadas 
devido à praga do escravelho. 

A requalificação do miradouro Amália 
Rodrigues é baseada no projeto do arqui-
teto Sidónio Pardal, que também delineou 
o Passeio do Tejo, na zona ribeirinha da 
vila, e visa “dar uma nova vida àquele es-
paço com uma vista muito agradável e de 
grande beleza sobre o Rio Tejo”.  

De futuro, o município tenciona avan-
çar para a criação de uma nova zona ver-
de na urbanização das Quebradas. 

Intervenção  
na Avenida 1º de Maio 
já arrancou na Moita 
TEXTO ALEXANDRE PAULO 

COM UM INVESTIMENTO municipal que 
ascende a 1,7 milhões de euros e um pra-
zo de execução de 15 meses, as obras de 
requalificação da Avenida 1º de Maio na 
Baixa da Banheira já iniciaram. O objeti-
vo passa por “melhorar a circulação e o 
ambiente em toda a extensão da avenida”, 
conta Rui Garcia, presidente da autarquia 
da Moita, ao Semmais. 

O projeto prevê, entre outros aspetos, 
o reperfilamento da avenida, a constru-
ção de duas rotundas e novos corredores 
destinados ao BUS, com uma via em cada 
sentido. Tal vai permitir que os transpor-
tes, que atualmente operam nesta artéria, 
“possam circular com o mínimo de cons-
trangimentos, tornando assim mais atra-
tiva, para os habitantes do Vale da Amo-
reira e da Baixa da Banheira, a opção de se 
deslocarem de autocarro”, sublinha o edil.

Os trabalhos vão abranger igualmente 
a requalificação de áreas públicas pedo-
nais, integrando mobiliário urbano, novas 
plantações e redes de rega. Também vão 
ser criadas ciclovias no âmbito do Pro-
grama Municipal de Percursos Pedonais 
e Cicláveis que, “a pouco e pouco se vai 
concretizando indo ao encontro das ex-

pectativas de um número cada vez maior 
de pessoas que procura a bicicleta para as 
deslocações quotidianas”. 

Está previsto, ainda, a reformulação 
das redes de drenagem de águas pluviais 
e domésticas e de abastecimento de água, 
assim como das infraestruturas elétricas, 
de telecomunicações e de iluminação 
pública. O município prevê também pro-
ceder à substituição de diversas árvores 
existentes ao longo da avenida. 

A intervenção, inserida no âmbito do 
PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano, no domínio da Mobilida-
de Sustentável, significa para Rui Garcia, 
um contributo importante para “termos 
um território mais funcional e amigo das 
pessoas, das bicicletas e dos transportes 
públicos, num momento de viragem em 
que todos devemos procurar alternativas 
para nos deslocarmos sem ser de auto-
móvel”. 
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AGRURAS VIVIDAS NA REGIÃO ANTES DA REVOLUÇÃO DE ABRIL DE 74

Entre o pé descalço  
e os calabouços da Pide
Passados 47 anos sobre a revolução que depôs o regime fascista, o 
Semmais recorda como era a vida na região. Um cenário de pobreza e 
medo descrito por um antigo operário de Setúbal.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

VINTE ESCUDOS diários para sustentar 
agregados familiares por vezes com mais 
de dez pessoas. Descalços pelas ruas ou 
a trabalhar em fábricas de peixe ou ofici-
nas. Rezar para que não fosse necessário 
deixar a escola antes de estar concluída a 
quarta classe. Cuidados redobrados nas 
conversas com amigos e famílias, porque 
“havia bufos por todo o lado”, e cair nas 
mãos da Pide ou de outras polícias era 
quase uma sentença de desgraça eterna. 
Assim era a vida na região de Setúbal, 
antes da revolução de 25 de Abril de 1974 
contada por Sertório Herrera, antigo me-
talomecânico e atual presidente da LATI 
- Liga dos Amigos da Terceira Idade, em 
Setúbal.

“Os homens iam ao mar, trabalhavam 
no campo ou nas oficinas. As mulheres, as 
que trabalhavam, eram conserveiras. As 
crianças tentavam aguentar-se na esco-

la até fazerem a quarta classe, mas mui-
tos saíam logo aos sete anos, porque era 
preciso trabalhar para ajudar a sustentar 
a casa e a família”, conta ao Semmais o 
antigo operário.

Vindo de Cabrela, em Montemor-o-
-Novo, a família Herrera (os pais e sete 
filhos) tiveram de se virar com “20 escu-
dos por dia que o meu pai ganhava como 
contínuo na Câmara Municipal de Se-

túbal, com o peixe que as mulheres con-
seguiam esconder nos bolsos interiores 
dos aventais, com as trocas que se faziam 
com as que trabalhavam com legumes na 
praça”. “A vida na região de Setúbal, ain-
da nos anos 50, mas também nas décadas 
seguintes, quando surgiram as fábricas 
de automóveis e, mais tarde, a indústria 
naval, era de grande pobreza. De muita 
exploração”, partilha o operário que tra-
balhou na Barreiros e no Entreposto In-
dustrial, ao mesmo tempo que desafiou 
o regime e a polícia política, tornando-se 
membro de comissões de trabalhadores e 
militante do PCP.

TRABALHO SEM HORÁRIO CERTO  
E AO TOQUE DA SIRENE DAS FÁBRICAS 

Sertório Herrera lembra, por exemplo, 
que as mulheres de Setúbal que labora-
vam na indústria conserveira, não tinham 
horário de trabalho. Eram chamadas a 
qualquer momento para as fábricas, con-
soante houvesse descarga de peixe.

“Quando a fábrica estava a meter pei-
xe, tocava uma sirene. Cada fábrica tinha 
um toque diferente e as mulheres tinham 
de o conhecer. Podiam ser chamadas de 
manhã, à tarde ou à noite. Por vezes, para 
além da sirene, eram também alertadas 
por um homem que se deslocava de bici-
cleta pelas ruas”, relembra.

Entretanto, os homens, “para esque-
cerem o desgosto da vida pobre que le-
vavam, faziam o trajeto trabalho/taber-
na/casa”. “Os que trabalhavam na região 
passavam sempre pela taberna para joga-
rem às cartas. Não havia mais nada com 
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que matar o tempo. Os que trabalhavam 
em Lisboa, para onde iam de camioneta 
(Belo) tinham de se levantar de madru-
gada e, quando regressavam, já era qua-
se outra vez hora de se levantarem”, diz o 
antigo operário.

Nas ruas era tão habitual ver mulheres 
vestidas de negro, tradição que terá sido 
trazida do Alentejo, de onde seria prove-
niente, nas décadas de 1940, 1950 e 1960 
cerca de metade da população da região, 
e as crianças andavam invariavelmen-
te descalças. “A roupa passava de irmão 
para irmãos, e também entre vizinhos. 
Eu andei descalço até sair a lei a proibir. 
O que isso teve de bom para mim foi que 
deixei de poder ir levar o almoço ao meu 
pai. Mais tarde, quando aos 14 anos tive o 
meu primeiro trabalho, numa mercearia, 
passei a andar com umas sandálias que 
tinham sido da minha mãe”.

Viviam-se dias “acagaçados” pelas in-
terpelações da Pide

O operariado, assim como os pesca-
dores e trabalhadores rurais da região 
de Setúbal, eram constantemente alvo 

de interpelações policiais, muitas delas 
por parte da Pide, a temida polícia políti-
ca que reprimia, de modo violento, quem 
fosse contra o regime.

“Fui levado uma vez para a delegação 
da Pide em Setúbal, no Bairro Salgado. Eu 
e dois outros colegas. Tínhamos convoca-
do uma greve. Enquanto um estava a ser 
interrogado, os outros dois estavam num 
calabouço, na cave. Apanhei um cagaço de 
todo o tamanho, porque não sabia como 
os enfrentar. Ainda para mais atiraram um 
colega meu pelas escadas. O que nos va-
leu, ainda nesse dia, foi a intervenção de 
um diretor da fábrica, que foi lá dizer que 
nós não tínhamos atividade política”, re-
fere ainda Sertório Herrera.

Quando, por fim, se dá a revolução, 
o metalomecânico residia no Bairro 
Marcelo Caetano, onde pagava por uma 
habitação social 560 escudos de ren-
da mensal. “Nessa mesma noite acordei 
com dois vizinhos a martelarem o nome 
na placa que indicava o nome do bairro. 
Passou a chamar-se Bairro Humberto 
Delgado”.  
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Histórias da revolução e de revolucionários
O Semmais apresenta três histórias que fazem parte da História do 25 de Abril. Três personagens 
que lutaram pelo derrube do regime fascista. Factos desconhecidos para a maioria e que ajudam a 
compreender como era Portugal antes da revolução. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

“Rapaz Beato,  
é logo à noite”
CARLOS BEATO era alferes miliciano à data da revolu-
ção. Era camarada de armas do capitão Salgueiro Maia, 
na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. Tomou 
parte ativa no 25 de Abril de 1974, comandando o pelo-
tão que foi para o Largo do Carmo, cercando o Conven-
to já então comando da GNR onde se acoitara Marcelo 
Caetano, e que chegou a fazer disparos de aviso quando 
os sitiados teimavam em não se render.

“Em outubro de 1973, depois de três anos em Moçam-
bique, preparava-me para regressar à vida civil. Quan-
do estava a fazer o ‘desquite’ (expressão militar utilizada 
para o ato de entrega dos bens), o soldado que me estava 
a atender disse que o capitão Salgueiro Maia queria falar 
comigo. Foi assim que, no dia seguinte voltei ao quartel. 
Falei com Salgueiro Maia na parada chaimite. Foi ali que 
ele me disse: “Rapaz Beato, já viste a situação a que che-
gámos. Preciso de uma dezena de oficiais milicianos”.

Carlos Beato, que mais tarde viria a ser presidente da 
câmara de Grândola, revelou ao Semmais que aceitou de 
imediato continuar a servir. “A Salgueiro Maia, que viveu 
para servir e não para ser servido, não podia dizer não”, 
acrescentou.

Os tempos que se seguiram foram de reuniões diver-
sas. Carlos Beato conta que Salgueiro Maia se rodeava 
daqueles que lhes inspiravam confiança e que com eles 
cantava as canções proibidas de Zeca Afonso, Adriano 
Correia de Oliveira, Zé Mário Branco, padre Francisco 
Fanhais. Até que chegou o momento. “Na parada chaimi-
te, mais uma vez, chamou-me e disse ‘Rapaz Beato, é logo 
à noite’. A partir desse momento só tive de mentalizar o 
6º pelotão, que comandava, e levá-los para a operação 
FimRegime. Valeu a pena”.  

Coxos, moucos  
e tolos contra 
blindados
EM 1974 havia em Setúbal um quartel de serviços auxi-
liares. A guarnição desse quartel, cerca de 300 homens, 
era constituída por um grande número de deficientes: 
Uns coxos, outros surdos, outros com atrasos mentais. A 
política de guerra do Estado Novo impedia que os mes-
mos fossem dispensados de cumprir o serviço militar, 
sendo então utilizados em tarefas de limpeza e outras 
menos bélicas. Foram estes soldados que o comandante 
daquele local, homem defensor do regime, quis utilizar 
para travar uma coluna de blindados proveniente de Es-
tremoz e com destino a Lisboa, onde se iria juntar com 
as forças revolucionárias.

O alferes Ricardo Botas era, no dia 25 de Abril de 1974, 
o oficial de dia no quartel. “Quando cheguei ao quartel 
reparei que havia uma grande azáfama. Até o comandan-
te, que por norma só aparecia à tarde, já lá estava”, con-
tou ao Semmais.

“Com o acesso às transmissões militares, tínhamos 
consciência do que se estava a passar. Sabíamos, os 
oficiais milicianos, que estava em marcha um golpe de 
Estado, até porque já a 16 de março tinha havido uma 
tentativa. Foi então que fomos surpreendidos pelo nosso 
comandante, o coronel Carvalho Fernandes, que saben-
do que vinha uma coluna de blindados de Regimento de 
Cavalaria de Estremoz, para se juntar às forças revolu-
cionárias, em Lisboa, teve a ideia de nos mandar sustê-la 
no cruzamento de Pegões”, explicou.

O então alferes Botas conta que “houve uma opo-
sição surda”. Ou seja: os milicianos foram protelando 
o cumprimento da ordem e, ao fim de algum tempo, lá 
veio a informação de que já não necessitavam de ir pe-
lejar, porque os blindados já estavam a entrar em Lisboa. 
“Evitou-se assim que duas companhias de aleijados, ma-
luquinhos e outros doentes - no meu pelotão tinha um 
mouco que, quando fazíamos ordem unida, tinha de ser 
avisado do que se estava a passar pelos colegas do lado 
e havia sempre três ou quatro, de muletas, que tentavam 
marchar - fossem com dois lança morteiros, um com o 
cano torto e outro sem percutor, tentar parar uma coluna 
de blindados”. 

Ordem para explodir  
a ponte de Alcácer
AOS 90 ANOS Vítor Zacarias Piedade Sousa ainda man-
tém vivas as memórias do dia 31 de dezembro de 1961, 
quando um grupo de militares e civis tentaram depor 
o regime, assaltando o quartel do Regimento de Infan-
taria nº 3, em Beja. Na sequência deste golpe falhado, o 
então operário da secção de metalurgia da CUF, no Bar-
reiro, haveria de ser preso cerca de quatro meses mais 
tarde. Passou dois anos e meio nas cadeias do Aljube e 
de Caxias, onde sofreu diversas torturas, mas não se ar-
repende de ter participado naquele que considera ser um 
“importante antecedente do 25 de Abril de 1974”.

“A minha função, juntamente com mais nove pessoas, 
era fazer explodir a ponte de Alcácer do Sal, para impedir 
a perseguição aos nossos caso tal acontecesse”, explicou 
ao Semmais o antigo operário. A destruição da ponte não 
foi necessária, com o golpe de Beja a falhar por ação de 
um oficial daquele quartel, que de arma em punho con-
seguiu fazer abortar o ataque de cerca de duas dezenas 
de militares e civis que, com a ajuda de alguns oficiais, 
até já tinham prendido nas camaratas os soldados aquar-
telados.

Vitor Zacarias havia de ser preso em abril, no Barreiro, 
pela Pide, juntamente com o seu colega Francisco Lobo, 
que mais tarde seria presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal em dois mandados. “Fui espancado, sujeito à tor-
tura do sono e da estátua... Uma coisa tenebrosa”.

A revolução de 1974? “Só quem passou pelas cadeias 
do fascismo pode dar valor”.  
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Uns na escola,  
outros a trabalhar,  
um na guerra...
Onde estavam alguns dos atuais autarcas 
do distrito no dia 25 de Abril de 1974? Que 
memórias guardam desse dia e quais as 
que destacam? O Semmais traz à estampa 
depoimentos que ajudam a compreender mais 
um pouco da diversa realidade histórica.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

EM CASA, ainda por nascer, a caminho 
do trabalho, na escola ou na guerra. A re-
cordação do local onde cada qual se en-
contrava no dia 25 de Abril de 1974 varia 
consoante as idades. Vítor Proença, atual 
presidente da Câmara Municipal de Alcá-
cer do Sal, estava em Cabinda, o enclave 
no Norte de Angola, entre o Zaire e o Con-
go, enquanto que Álvaro Amaro, autarca 
de Palmela, então com 13 anos, frequen-
tava o primeiro ano do liceu, onde se en-
contrava quando tomou conhecimento da 
revolução. Já Nuno Mascarenhas, presi-
dente da câmara de Sines, tinha sete anos 
e recorda que se encontrava em casa, na 
companhia dos pais e irmão. 

Inês Medeiros, edil de Almada e então 
de muito tenra idade, conta que não esta-
va em Portugal, enquanto Joaquim San-
tos, do Seixal, ainda nem sequer era nas-
cido. Nuno Canta, presidente da câmara 
do Montijo, diz que estava na Atalaia, com 
a avó, enquanto Rui Garcia, autarca da 
Moita, tinha 11 anos na época e recorda o 
facto de ter ido à escola, mas não ter tido 
aulas. Já Maria das Dores Meira, autarca 

que preside à câmara de Setúbal, refere 
que “estava a caminho do trabalho”. Para 
o trabalho seguia também António Fi-
gueira Mendes, presidente da autarquia 
de Grândola, quando tomou conhecimen-
to do golpe de Estado em curso.

MOMENTOS DE GRANDE EUFORIA 
VIVIDOS EM DIFERENTES SITUAÇÕES 

Se Inês Medeiros recorda, desse dia, 
a imensa euforia do pai, que preparou a 
família para virem celebrar o 1º de Maio 
a Portugal, o militar Vítor Proença recor-
da “a brutalidade da guerra colonial” e a 
consequente “alegria imensa que invadiu 
todos os militares perante a perspetiva de 
regressarem a casa”.

Para Álvaro Amaro ficaram as recorda-
ções do avistamento da primeira chaimite, 
junto à GNR de Palmela, para onde a po-
pulação convergiu na esperança de saber 
algo mais sobre a situação, mas também as 
conversas dos ferroviários na barbearia de 
seu pai, no Pinhal Novo, assim como a ale-
gria dos populares que saíram à rua. 

A Nuno Mascarenhas não mais saíram 

da memória as palavras de uma vizinha: 
“Até agora não houve derramamento de 
sangue”. Rui Garcia tem a lembrança do 
acompanhamento da situação através 
da rádio, enquanto Nuno Canta salienta 
a alegria da “pequenada” por não ter au-
las nesse dia. “Surpresa alegria e enorme 
expetativa”, foram os sentimentos que se 
apoderaram do atual presidente da câma-
ra de Grândola, enquanto que para Maria 
das Dores Meira ficaram gravados “o bur-
burinho em Cacilhas” e a expectativa po-
pular de tentar adivinhar o que então se 
estava a passar na outra margem do Tejo.

ALEGRIA E ESPERANÇA NUM DIA 
MARCADO PELAS MEMÓRIAS 

Para a autarca setubalense persiste, 
como principal mensagem da época, “a 
esperança de ter um país melhor para 
todos”. Para Rui Garcia “a memória mais 
impressiva tem a ver com a comemora-
ção do primeiro 1º de Maio e da alegria 
das pessoas”. 

Essa mesma alegria é também salien-
tada por Nuno Canta e Figueira Mendes. 
Enquanto o primeiro, frisa o facto de, a 
partir desse momento, também as mu-
lheres poderem ter uma participação 

mais ativa na vida do país, o segundo não 
esquece a “alegria do povo nas ruas” de 
Grândola. Do rol de memórias acumula-
das na data, o autarca de Alcácer do Sal, 
Vítor Proença salienta a “imensa alegria 
dos pais” e também a força do povo e 
a sua capacidade de se arregimentar. 
Para Inês de Medeiros fica a memória 
da descoberta do país, com a presença 
em manifestações, encontros, concer-
tos. “Respirava-se uma nova alegria e 
um entusiasmo redobrado... havia muito 
por fazer, mas força para concretizar e 
coragem para sonhar um mundo novo”, 
salienta Álvaro Amaro.

“Cresci a ouvir familiares e amigos a 
falar do tenebroso período da ditadura 
fascista e da alegria de um povo com a 
revolução de Abril, da construção demo-
crática de um país que tinha parado no 
tempo, mas recordo bem a alegria e en-
tusiasmo com que sempre comemorámos 
o dia da Liberdade”, salienta por sua vez 
Joaquim Santos. Já o presidente da câ-
mara de Sines não esquece a ocupação de 
uma casa próxima daquela onde residia e 
de homens a empurrarem outro chaman-
do-lhe “fascista”, palavras cujo significa-
do só anos mais tarde compreendeu.  
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25 de Abril.  
Conta-me o que foi? 
O dia de viragem para Portugal traz muitas 
memórias a gerações mais antigas. Os 
jovens de hoje ainda não eram nascidos, 
mas contaram-lhes como aconteceu e o 
significado que tem para o país. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

HÁ 47 ANOS ainda não eram nascidos. O 
25 de Abril de 1974 para os três jovens que 
estiveram à conversa com o Semmais não 
foi uma experiência, mas uma memória 
contada. A verdade é que cresceram numa 
liberdade que sempre foi realidade, des-
conhecendo o que foi viver o fascismo, 
num país reinado pela proibição, e onde a 
liberdade foi um direito renegado às gera-
ções mais antigas. 

Na casa de Inês Cardoso, no Seixal, a 
data “é um marco da história que jamais 
poderá ser esquecido”, também por outra 
razão: os avós paternos ficaram presos na 
Guerra do Ultramar, em Angola, e só con-
seguiram regressar a Portugal no proces-

so de descolonização que se deu graças 
à Revolução. Apesar de não ter vivido na 
pele o dia 25 de Abril de 1974, a estudante 
de pós-graduação em jornalismo no ISC-
TE, de 22 anos, está consciente de que o 
Golpe de Estado “permitiu-nos conquis-
tar direitos que até então não tínhamos, 
como a liberdade de expressão, a imple-
mentação de um amplo sistema de prote-
ção social, ou o surgimento de um servi-
ço nacional de saúde e de um sistema de 
educação que, embora não seja perfeito, 
proporciona mais oportunidades”. 

Ainda assim, a jovem acredita que nos 
dias atuais o 25 de Abril “é uma vitória que 
nos passa ao lado. Basta-nos olhar para o 
caso de eleições em que a abstenção hoje 
em dia é gigante e isso causa-me algum 
transtorno, porque foi um direito que nos 
foi tão difícil de conquistar”. 

Para Eduardo Soares, de 18 anos, a Re-
volução dos Cravos não “teve um signifi-
cado tão nocivo”, como teve para os avós 
do estudante setubalense de medicina 
que presenciaram o 25 de Abril. A pers-
petiva que tem deve-a à avó paterna que 
lhe ensinara as dificuldades sentidas na 
altura. Por ser mulher os direitos eram lhe 
negados, como o de voto. “Lembro-me da 
minha avó dizer que as mulheres só po-
diam votar se tivessem concluído o ensi-
no secundário antes do 25 de Abril”, parti-
lha Eduardo. Apesar de só ter nascido três 
décadas depois, dá valor à liberdade que 
hoje tem e diz não se conseguir imaginar 
a viver no regime ditatorial. 

“A liberdade permite-me circular li-
vremente e sem apontar nenhum dedo a 
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alguém. Na época, as pessoas eram mais 
oprimidas, havia a censura e as mulhe-
res eram muito limitadas na forma como 
tinham de agir e como eram olhadas so-
cialmente. Não tinham a liberdade que 
têm hoje, mesmo a nível de direitos”.

FACTOS DA HISTÓRIA RELATADOS  
NAS ESCOLAS OU POR FAMILIARES  

Nascidos na democracia amadureci-
da, os jovens perspetivam o 25 de Abril de 
1974 de formas diferentes e aprenderam 
o significado desta data simbólica para o 
país na escola ou com as histórias conta-
das por familiares. 

“Desde pequeno que aprendi o sig-
nificado na escola, mas foi com os meus 
familiares que aprendi verdadeiramente 
o representou o 25 de Abril para o país”, 
começa por dizer Carlos Januário, de 21 
anos, nascido e criado em Setúbal. “É o 
símbolo da liberdade e da expressão livre 
e de tudo o que não seja censura”, partilha 
o estudante de literatura da Universidade 
Nova de Lisboa. Para este jovem, o valor 
da liberdade reside na oportunidade de 
“andar na rua e puder falar livremente 
sem ser censurado”, ainda que nesta fase 
pandémica que o país atravessa, “tenha-
mos sido, de certa forma, privados da li-
berdade”. 

Apesar do Golpe de Estado de 1974 
que juntou populares e militares do Mo-
vimento das Forças Armadas (MFA) nas 
ruas das cidades portuguesas, a procla-
mar pela reposição da democracia no 
país, Carlos Januário admite que a sua 
geração não atribui tanto valor à simbo-

logia que 25 de Abril representa para o 
país em comparação com a geração mais 
antiga. “Tenho amigos que acreditam que 

antes de 1974 o país estava incrível e que 
os atos de António Salazar deviam ser 
perdoados. Acho que falta um pouco de 

sensibilidade para a minha geração so-
bre a importância desta data para o povo 
português”.  

Eduardo Soares, 18 anos, SetúbalInês Cardoso, 22 anos, Seixal Carlos Januário, 21 anos, Setúbal
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Península celebra 
liberdade focada  
no futuro das novas 
gerações
Piscinas, auditório, canil e um monumento à 
Liberdade são os equipamentos mais relevantes 
a inaugurar no 25 de abril na nossa região.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

UMAS PISCINAS, um auditório, um canil 
e um monumento à liberdade são o mote 
das câmaras de Setúbal, Sesimbra e Mon-
tijo para festejar os 47 anos de abril e ofe-
recer equipamentos importantes para as 
comunidades. 

O Montijo aproveita o 25 de Abril para 
inaugurar o “Monumento à Liberdade”, da 
autoria do artista lisboeta Pedro Moreno 
Ramos, na Praça da Liberdade das Colinas 
do Oriente, com transmissão Live Strea-
ming no Facebook do município. Segun-
do o autor, a obra “enquadra-se perfeita-
mente nos ideais de Abril e, também, na 
fase de pandemia que vivemos. De certa 
forma, com esta doença, também ficámos 
privados de alguns direitos. Mas pen-
so que vamos ultrapassar tudo e que vai 
correr tudo bem”. Pedro Moreno Ramos 
não tem dúvidas de que a população irá 
aceitar bem a obra. “Acho que vão gostar. 
Nunca fui um escultor de trabalhos polé-
micos”, vinca, acrescentando que a escul-
tura apresenta “as pernas de um homem 
a caminhar sobre uma esfera inacabada”, 
simbolizando “a vida global e a evolução”. 
O monumento, em aço corteno e betão, 
tem um custo de 43 mil euros.

Já o Seixal corta a fita das novas pis-
cinas da Aldeia de Paio Pires, “um sonho 
antigo” da população, segundo confiden-
ciou ao Semmais o presidente da autar-
quia, Joaquim Santos. Trata-se de um in-
vestimento “único e exclusivo” da câmara 
no valor de 2,5 milhões de euros. Além da 
piscina, o município procedeu ao arranjo 
exterior “completo”, que envolveu a co-
locação de equipamento para os jovens, 
parque canino e zonas verdes. Joaquim 
Santos lamenta que no atual quadro de 
fundos europeus “não haja apoios para a 
área desportiva”, o que considera “mais 
um problema do quadro comunitário que 
foi negociado no tempo do Governo PSD/
CDS”. O concelho fica, assim, apetrecha-
do de três piscinas municipais, sendo que 
a de Paio Pires irá servir “cerca de dez 
mil munícipes”. Este equipamento, com 
tecnologia “bem avançada”, do ponto de 
vista energético, tem aproveitamento de 
energia solar para “os balneários”. 

AUDITÓRIO E CENTRO DE RECOLHA  
DE ANIMAIS ENTRE AS INAUGURAÇÕES 

Setúbal abre portas ao novo auditório, 
nos 4 Caminhos, com capacidade para 

200 pessoas, na freguesia mais populosa 
do concelho. “Tínhamos muitas carências 
do ponto de vista de uma estrutura com 
estas características, sobretudo para as 
escolas e para o movimento associativo”, 
refere o presidente da Junta de Freguesia 
de S. Sebastião, Nuno Costa, não tendo 
dúvidas de que é um equipamento “muito 
necessário” e que irá servir a comunidade 
da freguesia onde nasceu o poeta Bocage. 

Este espaço multiusos pode receber 
concertos, teatro e até bailes, uma vez 
que as cadeiras são amovíveis.  Quanto 
a custos, o auditório Bocage terá custado 
à junta cerca de 250 mil euros. Os apoios 
vieram do município, que cedeu o terre-
no e deu 50 mil euros, bem como da Secil, 
que contribuiu com a cedência da plateia 
“amovível”. A 3.ª fase do projeto, além do 
Polo Operacional e do Auditório, inclui a 
construção da nova sede da junta. 

Em Sesimbra, o município aposta na 
inauguração do Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia, no Pinhal do 
Cabedal, em Aiana de Cima. O vereador 
José Polido diz que se trata de uma obra 
bem-vinda que vem melhorar o acolhi-
mento e tratamento dos animais. “O an-

tigo canil já não responde às necessida-
des, porque é velho e está sobrelotado. 

Contudo, os animais são bem tratados 
e não há abate. Apesar de lançarmos 

um concurso público para a cons-
trução de um novo canil, o velho 

funcionará como canil de reta-
guarda”. O novo espaço está 

estimado em mais de 600 mil 
euros e está dotado de 22 

boxes individuais e 4 co-
letivas, e tem capacidade 

para 55 cães e 10 gatos. 
“Será um canil-gatil, 

mas um gatil quase 
como que um ponto 
de passagem, onde 
os animais podem 

ficar de quarentena até 
serem devolvidos aos donos 

ou instituições”.  

Almada 

Salvador Sobral e Miguel Araújo dão um 
concerto dia 24, às 10h00, na Academia 
Almadense, com repetição no Youtube 
da câmara, às 21h00. No dia seguinte, às 
21h00, no mesmo canal, está agendado o 
espetáculo “A Poesia e o Canto”, com Janita 
Salomé, entre outros.  

Alcochete

O município preparou um concerto com 
o ex-vocalista dos Silence 4, no Fórum 
Cultural da vila, dia 23, às 20h30, com 
entradas a cinco euros. O cantor de Leiria, 
David Fonseca, promete revisitar os seus 
principais sucessos com vídeos a ser 
projetado na tela. 

Barreiro 

As mensagens protocolares online do 25 de 
Abril do edil Frederico Rosa e do presidente 
da Assembleia Municipal, André Batista, 
poderão ser visionadas dia 25, às 10h00, 
no site da autarquia. Às 11h00, no Espaço 
Memória, haverá um concerto com Paula 
Sousa, André Rosinha e Beatriz Nunes. 

Seixal

 O destaque vai para o espetáculo, na noite 
do dia 30, às 21h00, com Fausto e Diogo 
Piçarra, no Parque Urbano. Dia 24, à meia-
noite, haverá fogo de artifício em todas as 
freguesias. No dia 25, às 10h00, na Praça 1.º 
de Maio, te lugar uma homenagem ao 25 de 
Abril.

Sesimbra

“Celebrar Abril com Gente de Cá”, dia 24, 
às 21h30, é o concerto, com transmissão 
no Facebook e Youtube do município, que 
envolverá vários músicos sesimbrenses ou 
com fortes ligações ao concelho.  Dia 25, às 
10h30, a Fortaleza de Santiago, acolherá 
“Abril Vezes Mil”.

Setúbal

 Dia 23, às 20h30, no Forum Luísa Todi, 
o espetáculo “Abril é de todos” juntará 
vários cantores da terra a evocar cantigas 
de intervenção. Uma homenagem a Ary 
dos Santos decorrerá dia 25, às 10h00, na 
sessão solene da Assembleia Municipal, que 
terá lugar no mesmo palco. 

Palmela

A sessão evocativa do 25 de Abril terá lugar 
dia 25, às 10h30, no Largo de S. João. No 

mesmo dia, à noite, haverá um concerto 
com Carlos Alberto Moniz, inserido nas 
comemorações dos 50 anos de carreira do 
cantor. À meia-noite haverá iluminação 
cenográfica do Castelo.

Montijo

Vitorino fará uma viagem pelas suas 
canções mais marcantes, no cineteatro 
Joaquim D´Almeida, dia 24, às 11h00, 
enquanto no dia 25, à mesma hora, 
é inaugurada a escultura pública 
“Monumento à Liberdade”, seguindo-se, às 
15 horas, a sessão comemorativa do 25 de 
Abril.

Moita 

No dia 24, às 11h00 e às 12h30, será 
apresentado o livro “Companhia 
Mefisteatro – As estranhas estórias”, 
e exibido o filme “Dr. Jerónimo”, no 
Forum José Manuel Figueiredo. A sessão 
comemorativa do 25 de Abril terá lugar na 
Praça da República, no dia 25, às 10h30. 

Sines

 Às 10h00, nos Paços do Concelho, decorre 
a cerimónia de hastear da bandeira, com a 
presença das entidades oficiais. Às 11h00, 
no auditório do Centro de Artes de Sines, 

realiza-se a sessão solene da Assembleia 
Municipal comemorativa da data.

Alcácer do Sal

 Esta sexta, dia 23, às 21h30, haverá um 
concerto com Pedro Jóia e José Salgueiro, 
e no dia 24, às 22h40, atuará Paulo de 
Carvalho.  
À meia-noite, será lançado fogo de artifício 
em vários pontos do concelho. Dia 25, às 
11h00, será publicado o áudio livro “A 
Revolução das Letras”. 

Grândola

Dia 24, às 22h00, Carlão realizará um 
showcase, com transmissão em direto 
no Facebook da câmara, a partir do Cine 
Granadeiro, seguindo-se, às 00h00, o fogo 
de artifício. No dia 25, às 11h00, decorrerá 
a cerimónia do hastear da bandeira e a 
sessão solene, nos Paços do Concelho.

Santiago do Cacém

Através de Live Streaming decorrerão as 
atuações do Duo JazzAcord, Somos Alentejo 
e Linhas Cruzadas, dia 24, às 21h30. A 
cerimónia do hastear da bandeira, com 
a participação da banda da SRFUA e da 
fanfarra dos bombeiros, terá lugar dia 25,  
às 10h00. 

Agenda

ABRIL DE 74/MEMÓRIA E OLHARES
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

As portas  
que Abril 
abriu
TINHA DEZ ANOS quando eclodiu a Revolução 
de Abril de 1974 e vivi de forma muito forte essa 
Alvorada, desde manhã cedo, quando as aulas 
foram canceladas e a escola encerrada. Tinha um 
irmão no Ultramar, como se dizia à época, e um 
outro no Alfeite, em Almada, ao serviço da mari-
nha portuguesa.

Sempre tive uma infância feliz, ao modo da-
queles tempos, longe da política e pouco desper-
to para a realidade do país, então sob o signo de 
um Marcelo Caetano que prometera abertura, 
mas que continuou a seguir o ideário salazarista, 
em nome dessa falaciosa trilogia “Deus. Pátria, 
Família”, mantendo as liberdades acorrentadas, 
o país entregue à pobreza e ao subdesenvolvi-
mento, fechado sobre o seu atraso incomensurá-
vel e afastado das mudanças que o outro mundo 
já experimentava há muito.

A partir dessa jornada militar nada ficou 
como dantes, ganhei pela força das circunstân-
cias consciência política muito imberbe, perce-
bi cedo o que estava a acontecer ao país e aos 
portugueses, olhando as sombras desse passado 
derrotado a Cravos, sugando cada momento, vi-
venciando os excessos e as lutas intestinas das 
várias correntes que se quiseram impor no res-
paldo da Revolução.

E vivi o que se seguiu, de bom e de menos 
bom, embrenhado nas trincheiras de lutas ideo-
lógicas, em nome de um Portugal mais livre, de-
mocrático, igualitário e progressista. Foi bonita 
a Festa Pá!

Por isso não consigo compreender os que 
ainda ousam retocar as sombras de Salazar e 
Caetano, apagando as mudanças, o desenvolvi-
mento e o progresso tornados possível por esse 
punhado de bravos militares e de uma gesta de 
políticos combatentes que travaram batalhas 
impiedosas em tempos que se podia morrer por 
um ideal e formas de pensar. É uma forma de ver 
a árvore e esquecer a floresta.

Caminhou-se muito em nome da liberdade, 
consolidou-se a democracia, abriram-se novos e 
largos horizontes e guindou-se o país a um rumo 
cosmopolita e de modernidade. Há ainda, por 
certo, um longo percurso de desenvolvimento 
a percorrer e muito a melhorar em termos de 
sociedade, mas esse legado deixado pela Revo-
lução de 1974 e as portas que Abril abriu não 
podem ser esquecidas ou menosprezadas, sob 
pena de hipotecarmos um trecho vital da nossa 
História comum. 

ABRIL DE 74/MEMÓRIA E OLHARES

VÍTOR PROENÇA

Presidente da Câmara de Alcácer do Sal

COMEMORAR  
AS GRANDES  
CONQUISTAS DE ABRIL
A democracia, o Estado social 
e a consagração dos direitos de 
cidadania e do trabalho são grandes 
conquistas daquela que foi a maior 
revolução para o povo português e 
que, em 2021, celebra 47 anos. Um 
dos grandes valores de Abril é a tão 
amada liberdade, cujos movimentos 
têm sido tolhidos ante um vírus 
impiedoso, que tudo mudou. Em 
Alcácer do Sal continuamos a 
comemorar a Revolução dos Cravos, 
com uma programação segura e 
online, para a qual convidamos que 
se junte a nós. 

FERNANDO PINTO 

Presidente da Câmara de Alcochete

AVANÇOS E RECUOS  
DA DEMOCRACIA 
CONSOLIDADA
Celebram-se este ano 47 anos de 
liberdade. Com avanços e recuos, 
a democracia consolidou-se. 
Este último ano particularmente 
invulgar, dominado por uma 
pandemia que afetou todo o mundo, 
foi um bom teste à democracia. 
Tomaram-se medidas difíceis e 
coartaram-se algumas liberdades 
em nome da saúde pública. Penso 
que a democracia tem resistido. 
Aos populismos, às soluções fáceis 
e às teorias conspirativas. Quando 
tudo isto terminar, acredito em 
cidadãos com maior sentido de 
responsabilidade e num Estado 
melhor habilitado a prestar bons 
serviços. É esse o verdadeiro 
significado de Abril.Melhor Estado, 
melhores cidadãos. Que cada um 
cumpra o seu papel.

INÊS DE MEDEIROS

Presidente da Câmara de Almada

LEMBRAR AS LUTAS  
DA LIBERDADE  
A PALAVRA PROGRESSO
Celebrar Abril hoje, é celebrar a 
Liberdade, a Justiça e o Progresso. 
Sem esquecer os que lutaram, 
importa também lembrar a palavra 
Progresso, tão  usada há 46 anos 
atrás e que estranhamente deixou de 
ser usada. A ideia de que o mundo vai 
evoluindo e tornando-se melhor a 
todos os níveis, graças à educação e 
à saúde para todos, a afirmação dos 
direitos, à liberdade, à democracia 
e ao aumento da qualidade de vida. 
Celebrar o 25 de Abril é celebrar uma 
revolução, mas é também alimentar 
a esperança, continuar a lutar, a 
construir e a partilhar.

FREDERICO ROSA 

Presidente da Câmara do Barreiro

EVOCAR OS VALORES  
COMO LEGADO  
DA REVOLUÇÃO 
Aproxima-se mais um aniversário 
de Abril. Celebremos a 
Liberdade!Embora, com o passar 
dos anos, as memórias reais, na 
“primeira pessoa” e em “carne 
e osso” sejam cada vez mais 
difusas, e cada vez mais fortes a 
reminiscências “herdadas”, importa, 
SEMPRE, evocar os valores da 
Democracia que Abril nos deixou 
como legado.NUNCA demos 
como adquiridos os valores que 
herdámos. É a nossa maior riqueza.
Viva o 25 de Abril!

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES

Presidente da Câmara de Grândola

ESPERANÇA E CORAGEM 
PARA CONTINUAR A 
CONSTRUIR ABRIL
A Vila Morena celebra com 
esperança, coragem e determinação 

o 47.º aniversário do 25 de Abril 
e os seus valores de liberdade, 
solidariedade e fraternidade. Hoje 
e sempre a população de Grândola 
celebra a Revolução dos Cravos e 
a canção que se transformou no 
hino deste Concelho e que é hoje, 
igualmente, um hino de resistência e 
de esperança para milhões de cidadãs 
e de cidadãos em todo o mundo. 

RUI GARCIA

Presidente da Câmara da Moita

EM NOME DE ABRIL, 
REFORÇAR A SAÚDE  
E A PROTEÇÃO SOCIAL
Comemoramos mais um aniversário 
do 25 de Abril de 1974 fortemente 
condicionados por uma pandemia 
que atingiu o mundo, com graves 
consequências ao nível da saúde, 
mas também em termos económicos 
e sociais. Os valores de Abril e os 
fundamentos constitucionais no 
que respeita à saúde e à proteção 
social têm de ser reforçados. Vimos 
claramente, com esta pandemia, a 
importância do Serviço Nacional de 
Saúde e a urgente necessidade do 
seu reforço. Continuamos a assistir 
diariamente às dificuldades que 
milhares de famílias enfrentam devido 
aos constrangimentos impostos 
pelas medidas de confinamento. 
Abril é liberdade, é democracia, é a 
possibilidade de conquista de uma 
vida digna para todos os portugueses 
e de um país com futuro, sem amarras. 
Os valores de Abril, consagrados na 
Constituição da República Portuguesa, 
têm de ser reforçados. Devemos isso a 
todos os que lutaram pela democracia, 
devemo-lo a nós e aos nossos filhos e 
netos. Viva o 25 de Abril!

NUNO CANTA

O Presidente da Câmara Municipal de 
Montijo

SAUDAÇÃO 25 DE ABRIL

Comemorar o 25 de Abril de 1974 
é evocar o momento fundador da 
nossa democracia.
Neste momento difícil que 
enfrentamos devido à crise 
pandémica importa não esquecer 
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o ideário de Abril e encontrar condições 
para os cumprir no desenvolvimento 
do país, na criação de emprego, na 
promoção da coesão social na Península 
de Setúbal e no Montijo. 
Por ocasião do 47.º aniversário da 
Revolução dos Cravos queremos a 
manter vivos os ideais de Abril, celebrar 
a liberdade, a democracia e o poder local 
democrático. 
Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade!

ÁLVARO AMARO

Presidente da Câmara de Palmela

REAFIRMAR A CONFIANÇA  
NA DEMOCRACIA  
E NA CONSTITUIÇÃO
Celebrar o 25 de Abril, hoje, é saudar 
quem se mantém firme na sua construção 
quotidiana, honrando, com ações concretas, 
o direito à Liberdade, à Paz, à Igualdade, à 
Justiça, ao Trabalho digno. É reconhecer 
no Sistema Nacional de Saúde e no Poder 
Local Democrático duas das maiores 
conquistas de Abril e agradecer a abnegação 
e resiliência de quem tem estado na linha 
da frente deste combate. É reforçar a aposta 
na Educação e na Participação, garantes 
de uma cidadania plena e informada. 
É, sobretudo, reafirmar a confiança na 
Democracia, na Constituição da República 
Portuguesa e no futuro. 25 de Abril, Sempre!

ÁLVARO BEIJINHA 

Presidente da Câmara de Santiago do Cacém

CELEBRAR ABRIL  
É CONTINUAR  
A LUTAR PELOS SEUS 
VALORES E AS SUAS 
CONQUISTAS.
Desde março de 2020, que vivemos um 
tempo marcado por um conjunto de 
circunstâncias que têm posto à prova a 
nossa capacidade de resiliência. Somos 
um Município determinado e este 
ano comemoramos a data em vários 
formatos para que em Liberdade, mas em 
segurança, possamos manter viva nos 
dias de hoje a importância de Abril.”

JOAQUIM SANTOS 

Presidente da Câmara do Seixal

GARANTIA DE UM  
PORTUGAL LIVRE  
E PARA TODOS

Abril é garantia de um Portugal livre, 
democrático e de progresso. De um Por-

tugal de todos para todos. De direitos, li-
berdades e garantias, de parcerias, coope-
ração, participação e construção coletiva.

Abril é Liberdade, é afirmação da di-
ferença. De um Estado onde as pessoas 
contam, são o que mais contam.

Ao assinalarmos 47 anos da Revolução 
de Abril, comemoramos o direito à igual-
dade, à dignidade e à felicidade e evoca-
mos os homens e mulheres que, de forma 
heroica, resistiram a décadas de fascismo, 
de morte, de perseguição e de tortura e 
que conquistaram a democracia. Mas 
afirmamos que é preciso cumprir Abril no 
presente, para um futuro mais justo, soli-
dário e de progresso.

FRANCISCO JESUS 

Presidente da Câmara de Sesimbra

A IMPORTÂNCIA  
DA  CONQUISTA  
DO PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO
O Poder Local Democrático foi uma 
das mais importantes conquistas do 
25 de Abril. O trabalho das autarquias 
locais, desde então, permitiu a 
instalação de infraestruturas básicas 
de água, saneamento e recolha de lixo, 
criação e melhoramento das redes 
viárias, construção de equipamentos 
culturais e desportivos, qualificação 
do parque escolar, recuperação do 
património edificado e do espaço 
público, apoio social, promoção da 
cultura, da atividade física regular e de 
boas práticas ambientais. Por tudo isto, 
festejar Abril é também festejar esta 
grande conquista, que nos permitiu ter 
uma qualidade de vida e participação 
cívica muito distante daquele que existia 
antes da Revolução dos Cravos. Perante 
este exemplo e esta evidência hoje, 
mais do que nunca, faz sentido gritar 
Viva o 25 de Abril, Viva o Poder Local 
Democrático.

MARIA DAS DORES MEIRA 

Presidente da Câmara de Setúbal

CELEBRAR O ENORME 
TRABALHO  
DO POVO PORTUGUÊS
Comemorar a Revolução de Abril é não 
esquecer o caminho que se percorreu 
na melhoria das condições de vida de 
um país que foi incompreensivelmente, 
mas orgulhosamente, atrasado. Um país 
em que o obscurantismo era a regra que 
impunha o silêncio aos que se atreviam 
a desejar uma vida melhor. Comemorar 
Abril é celebrar o enorme trabalho do 
povo português para construir uma 
pátria melhor, mais justa, mais fraterna e 
solidária. Abril valeu a pena.

NUNO MASCARENHAS 

Presidente da Câmara de Sines

ABRIL CONTINUA  
A VALER A PENA.
Comemorar o 25 de Abril é comemorar 
as conquistas que a Revolução dos 
Cravos tornou possíveis. Comemoramos 
a democracia, a liberdade de expressão e 
associação, o Serviço Nacional de Saúde, 
a cidadania plena das mulheres, um poder 
local verdadeiramente representativo das 
populações. Comemoramos o 25 de Abril 
porque sabemos o que não tínhamos, o que 
passámos a ter e o que não podemos perder.

RUI GARCIA 

Presidente do Conselho Diretivo  
da Associação de Municípios  
da Região de Setúbal

COMEMORAR ABRIL  
É ELEVAR O PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO
Comemorar Abril é homenagear todos 
aqueles que ao longo de décadas, lutando 
e resistindo, construíram as bases de 
um sistema democrático, avançado 
e progressista, que nos permitiu de 
conquista em conquista ir crescendo 
como povo, como país.
Comemorar Abril é celebrar um Serviço 
Nacional de Saúde que se vem debatendo 
ao longo de décadas com um profundo 
desinvestimento, resistiu para nos dar 
uma prova, em plena crise pandémica, 
do seu valor enquanto pilar fundamental 
de desenvolvimento, de igualdade, de 
democracia.
Comemorar Abril é elevar o Poder Local 
Democrático, um dos pilares da nossa 
democracia, e a sua responsabilidade 
pelo salto civilizacional que foi possível 
dar na qualidade de vida de todos 
portugueses. Mas um Poder Local livre, 
com competências próprias, adequadas 
à sua capacidade e não subjugado a 
um papel de mero “interventor no 
terreno” sob o desígnio do Poder 
Central. Um Poder Local que encontra 
na Constituição da República as suas 
bases e que aspira ir mais longe com a 
Regionalização Administrativa, por um 
país mais coeso.
No contexto em que vivemos, perante uma 
crise pandémica, perante uma grave crise 
económica, é imperioso que comemoremos 
Abril, mesmo que num quadro de grande 
adversidade. Porque é preciso afirmar que 
nós reconhecemos o caminho que fizemos 
no passado, e que por mais recuos que se 
façam sentir, não desistiremos de avançar, 
aprofundando todos os dias os valores 
maiores da democracia.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL

25 ABRIL DE SEMPRE! 
47 anos decorridos depois “daquele dia 
límpido e claro”, que “acordou” Portugal 
e os Portugueses, de uma longa noite 
escura, sombria, de pobreza e tristeza em 
que o país vivia. 
O 25 de Abril foi “o sonho”, individual e 
coletivo, a alegria e a descoberta de nós 
próprios e do nosso futuro. 
Apesar de para muitos esse sonho não se 

concretizar na plenitude, existem aspetos 
determinantes da nossa vida pessoal e 
coletiva que são a marca indelével do 25 
de Abril, a Liberdade, os Direitos Cívicos, 
Políticos, Laborais e Sociais , inscritos 
na Constituição da República, que são o 
garante da nossa vida democrática. 
Independentemente dos avanços e recuos 
do processo democrático, o Portugal 
de Abril em nada se confunde com o 
anterior, mesmo quando alguns aspetos 
da nossa democracia, não funcionam 
como nós desejamos e pugnamos. Uma 
das grandes conquistas de Abril foi a 
instituição do Poder Local Democrático, 
as Autarquias Locais livremente eleitas 
pela população e ao serviço da mesma. 
As Autarquias são a grande força 
construtora do futuro das nossas terras 
e têm contribuído definitivamente para 
o desenvolvimento e qualidade de vida 
das suas populações. Nós, na União 
das Freguesias de Setúbal, Autarquia 
que perfaz 7 anos de existência, temos 
procurado e julgo que conseguido está 
à altura destas responsabilidades. O 
nosso projeto Autárquico  visa servir as 
populações e contar com o seu contributo 
ativo, organizado e crítico, para evolução 
e melhoria da nossa vida coletiva 
requalificando os nossos bairros, escolas, 
espaços verdes, zona ribeirinha, etc.. 
mas também com o nosso Movimento 
Associativo, Cultural, Desportivo e Social 
e com outras instituições que connosco 
constroem regularmente melhor futuro. 
O estado de pandemia que vivemos 
há cerca de um ano, nos tem trazido 
preocupação, medo, restrições à 
nossa vida em todos os seus aspetos e 
inclusivamente perda de entes queridos, 
não nos pode fazer desistir do futuro. 
Comemorar o 25 de Abril é isso mesmo, 
não desistir do futuro, acreditar e 
trabalhar para que seja melhor e 
concretize o nosso Sonho! 
VIVA O 25 DE ABRIL

NUNO COSTA

Presidente da Junta de Freguesia  
de S. Sebastião

25 DE ABRIL SEMPRE!
Estamos prestes a assinalar o 47.º 
aniversário da Revolução dos Cravos, 
uma das datas mais importantes da nossa 
história, que jamais pode ser silenciada 
e que, no atual contexto pandémico, 
de distanciamento social e de medidas 
restritivas das nossas liberdades, ganha 
particular significado. 
Recordar o 25 de Abril de 1974 é 
homenagear todos aqueles que 
construíram a nossa democracia e que 
por ela têm lutado; é celebrar a conquista 
da liberdade e de um conjunto de direitos 
que hoje tomamos por garantidos, 
mas que têm que ser defendidos e 
consolidados todos os dias. É urgente 
repor, tão breve quanto possível, todos 
os direitos, liberdades e garantias 
constitucionalmente protegidos. 
É nossa obrigação manter vivo o espírito 
de Abril e transmitir às novas gerações, 
que nunca sentiram o peso da ditadura, 
que a liberdade de expressão, o livre 
acesso a cuidados de saúde e à educação, 
o poder local democrático, entre 
outros direitos fundamentais, foram 
conquistados graças a uma revolução 
militar e popular.  
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