
Câmaras de Setúbal  
e Barreiro alojam  
sem-abrigo
As câmaras de Setúbal e do Barreiro 
aderiram ao projeto de alojamento  
de sem-abrigo. É um começo que visa 
reinstalar todos os casos identificados.  
O financiamento é da Segurança Social.
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Trinta “azulinhas” 
chancelam praias  
em toda a região
As praias, marinas e portos de recreio  
do distrito vão contar esta época balnear 
com a chancela de 30 bandeiras azuis.  
As distinções comprovam a qualidade  
das praias e zonas costeiras. 
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População do Cercal 
em Santiago, ‘condena’ 
fotovoltaicas
Os populares não querem o 
empreendimento junto à povoação  
e estão revoltados com o projeto.  
A mega central, de uma empresa alemã,  
vale quase 160 milhões de investimento. 
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ÉPOCA DA SARDINHA ABRE DIA 17

Tanta sardinha  
no distrito para  
tão pouco pescador
A faina da sardinha abre com peixe em abundância, mas 
com cada vez menos pescadores.  Os preços baixos também 
não ajudam os homens do mar. E as conserveiras ficam  
a 400 quilómetros. 
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ABERTURA

ÉPOCA DA FAINA ABRE DIA 17, PROMETE MUITA FARTURA MAS ESCASSOS LUCROS 

Tanta sardinha no distrito  
para tão pouco pescador
Há peixe em abundância, mas os pescadores estão em declínio. Os 
preços baixos geram onda de desânimo. Fábricas para transformar o 
pescado ficam a 400 quilómetros de distância. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A ÉPOCA da captura da sardinha abre ofi-
cialmente a 17 de maio. Para os pescado-
res associados na Sesibal (Sesimbra, Sines 
e Setúbal) este promete ser um ano de 
muita fartura em quantidade. O mesmo já 
não garantem, no entanto, em relação ao 
pecúlio financeiro a amealhar. É que sem 
interferência no preço de venda por qui-
lo, arriscam chegar ao final da campanha 
com valores equivalente, por exemplo, 
aos que ganhavam há... dez anos.

“Enquanto os pescadores não tiverem 
uma palavra a dizer no que respeita aos 
preços, nunca haverá uma distribuição 
justa dos lucros. Para um pescador um 
quilo de sardinhas vale, entre 1,20 e 1,50 
euros. No entanto, num restaurante, um 
terço desse quilo (seis sardinhas), são 
vendidas por oito euros. São os com-
pradores nas lotas e os empresários de 
restauração quem ganham dinheiro 
com a faina e não os pescadores”, diz ao 
Semmais Ricardo Santos, presidente da 
Sesibal.

O problema económico que os pes-
cadores da região têm vindo a denunciar, 
ano após ano, reflete-se, afirma Ricardo 
Santos, no futuro da atividade piscatória 
no distrito. “Hoje, em Setúbal, Sesimbra 
e Sines existem 12 cooperantes (embar-
cações) e cerca de 250 pescadores, dos 
quais 70 por cento têm mais de 50 anos. 
Isso quer dizer que os jovens não querem 
a pesca. Porquê? Porque não é possível, 
face aos preços de venda do peixe, pagar-
-lhes sequer o ordenado mínimo nacio-
nal”, explicou.

Os números não mentem e o presi-
dente da Sesibal refere ainda que em 1982, 
só em Setúbal, havia 22 embarcações. 
“Chegaram a ser 35 e agora estão reduzi-
das, em toda a área, a 12, que estão a soro”, 
afirma o mesmo responsável, lembrando 
que uma traineira opera, por norma, com 
20 pescadores. “Até para conseguirmos 
esse número foi preciso que, há cerca de 
seis anos, fossem contratados 30 pesca-
dores indonésios. Se não fosse assim hoje 
eram menos duas embarcações a traba-
lhar”.

FÁBRICAS A 400 QUILÓMETROS PESA 
NOS RENDIMENTOS DOS PESCADORES 

Os responsáveis pelas embarcações 
com 18 ou mais metros de comprimento 
sabem que este ano, depois de cinco tem-
poradas de repouso biológico que servi-
ram para recuperar stocks, cada uma delas 
pode capturar diariamente, até 5 de junho, 
2.900 quilos de sardinha. São valores con-
siderados muito bons, mas que, de acordo 
com Ricardo Santos, também acabam por 
se revelar algumas debilidades. “A sardi-
nha, depois de capturada, tem de ir para as 
fábricas e em Setúbal não existe nenhuma. 
Para levar o peixe para as conserveiras, em 
Matosinhos e Vila do Conde, é necessário 
fazer 400 quilómetros em cada sentido”.

“Os custos para os pescadores de Se-
túbal, Sesimbra e Sines são bem maiores. 
É boa a quota de sardinhas que este ano 
foi atribuída pela Europa, que são 35 mil 
toneladas, sendo que dois terços (mais de 
23 mil toneladas) são para Portugal e o 
restante para Espanha, mas temos de ver 
que os associados da Sesibal não dispõe 
de meios para transformação à porta e, 
por isso, veem os seus lucros irem quase 
todos pela estrada fora”, refere o repre-
sentante dos pescadores.

Integradas na Área Metropolitana de 
Lisboa, as empresas que poderiam resol-
ver o problema das conserveiras em Se-
túbal não dispõem das mesmas facilida-
des económicas de outras empresas de 
outras regiões do país. “Aqui, na zona de 
Setúbal, 40 milhões de euros atribuídos 
pelos fundos comunitários, corresponde 
a 80 milhões noutras áreas, nomeada-
mente no Norte. É natural que os empre-
sários se instalem nessa região e não em 
Setúbal”, adianta Ricardo Santos.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  
PODE RESULTAR DA PESCA DA CAVALA 

Mesmo com os stocks de sardinha recu-
perados, a principal esperança dos pesca-
dores do distrito continua mais centrada na 
cavala. O presidente da Sesibal entende que 
é este peixe, muito abundante nas águas 
nacionais, que pode estancar a hemorragia 
financeira dos pescadores, como ficou, de 
resto, provado nos últimos cinco anos. 

“A cavala é capturada e vendida em 
grandes quantidades para os espanhóis 
que a utilizam como alimento para o atum 
de viveiro. É essa a fonte de rendimento, 
mesmo tendo em conta que um quilo de 
cavala custa, por norma, 25 cêntimos, ou 
seja, um sexto do que pode valer um quilo 
de sardinha e que o carapau que pode va-
ler até 80 cêntimos o quilo”. 

Ricardo Santos recorda que em anos 
anteriores, devido às restrições, houve 
pescadores que tiveram parados durante 
cindo meses, sendo que apenas receberam 
subsídio de desemprego durante um mês. 
“Ganhavam então 20 euros por dia”, disse. 
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NOVO LICENCIAMENTO ABRE PORTAS PARA VÁRIOS INTERESSADOS NUM SÓ TERRENO

Aquacultores de Setúbal 
apreensivos com futuras regras
Alguns empresários podem ficar sem acesso 
aos terrenos do Estado que agora exploram  
e receiam não recuperar os investimentos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A ASSOCIAÇÃO Portuguesa de Aquacul-
tura (APA) teme que, com o novo plano 
de ordenamento que está a ser preparado 
para o setor, que altera as regras de licen-
ciamento, muitos dos atuais empresários 
que exploram viveiros corram o risco de 
ficarem sem os mesmos, não recuperando 
os investimentos efetuados. Tudo porque, 
dizem, as novas regras para atribuição do 
Título de Atividade Aquícola (TAA) os irão 
deixar à mercê de futuros candidatos a 
ocupar os mesmos espaços. Esta suspei-
ta é, contudo, afastada pela Direção Geral 
dos Recursos Naturais, Segurança e Ser-
viços Marítimos (DGRM).

Em declarações ao Semmais, Pedro 
Ferreira, dirigente da APA e empresário 
do ramo, esclareceu que a ideia inicial 
referente ao licenciamento das unidades 
de produção nas águas de transição “era 
positiva”, pois tinha como objetivo con-
centrar num único título (o TAA) as auto-
rizações para utilização do espaço hídrico 
e para produção. “No entanto, ao não ser 
salvaguardado um regime de transição da 
anterior para a atual legislação, coloca-se 
em risco a continuidade dos atuais titula-

res de títulos aquícolas, pois no final das 
licenças em vigor, caso existam outros 
interessados para o mesmo local, terão 
de se submeter a pedidos de TAA como se 
fosse a primeira vez a estarem sujeitos a 
procedimentos concursais”.

Por sua vez, também em declarações 
ao nosso jornal, Isabel Ventura, responsá-
vel pelo setor da aquacultura na DGRM, 
nega que estejam descurados os interes-
ses dos produtores, referindo que “a ideia 
é chegar a 2022 com os títulos todos regu-
larizados” e, posteriormente, sendo obri-
gatória a consulta pública para atribuição 
do TAA relativo a todas as explorações ins-
taladas em terrenos do Estado, “se houver 
mais interessados faz-se um concurso”.

APA TEVE DESINVESTIMENTO  
POR PARTE DE MUITOS EMPRESÁRIOS 

Isabel Ventura salientou ainda que os 
TAA serão passados a todos os empre-
sários, do país inteiro, que cumpram as 
respetivas obrigações laborais e fiscais e 
que, só os que se encontram em situação 
de incumprimento serão, naturalmente, 
penalizados.

Estas explicações não merecem, no 
entanto, a total confiança por parte das 
cerca de 50 empresas de aquacultura 
existentes no distrito de Setúbal. Pedro 
Ferreira diz que “enquanto o assunto não 
estiver totalmente clarificado, muitos em-
presários não vão continuar a investir. Já 
há, aliás, quem tenha parado de investir”.

“Esta atividade não se torna lucrativa 
em cinco anos e, alguém que tenha feito 
um investimento recente e cujas licenças 

expirem em breve, corre sempre o risco 
de perder o terreno sem recuperar o que 
lá foi gasto”, adiantou ainda o dirigente da 
APA, referindo que há pessoas com inves-
timentos de milhões de euros nas respeti-
vas explorações.

Atualmente, as licenças existentes não 
têm prazos de duração idênticos. De acor-
do com a APA, para sistemas de explora-
ção de bivalves, a duração das licenças 
oscila entre os dez e os 25 anos. 

AUTOEUROPA AVANÇA COM  
PRÉ-ACORDO LABORAL ATÉ 2023
A administração e a Comissão de 
Trabalhadores (CT) da Autoeuropa 
chegaram quarta-feira a um pré-
acordo laboral que prevê aumentos 
salariais de 1,7% em 2022, 1,2% em 
2023 e um pagamento único de 
500 euros a cada trabalhador em 
2021. Segundo o coordenador da 
CT, Fausto Dionísio, este é “um bom 
acordo face à atual situação em que 
vivemos, porque os trabalhadores 
não só não perdem direitos, como 
garantem um aumento global de 
4,6% até final de 2023”

REDES DE CAPTURA ILEGAL  
DE AMÊIJOA DESMANTELADAS 
NO TEJO
Um total de três redes internacionais 
de captura ilegal de amêijoa 
no rio Tejo foram terça-feira 
desmanteladas na sequência de 
uma megaoperação da Polícia 
Marítima, que decorreu no Barreiro 
e em Almada. Sete pessoas foram 
constituídas arguidas, das quais 
cinco também foram detidas, 
durante o cumprimento de 34 
mandados de busca e apreensão 
por suspeita dos crimes de captura 
ilegal de amêijoas. 

VITÓRIA EM RISCO  
DE NÃO INSCREVER EQUIPA  
DE FUTEBOL NA LIGA 3
O Vitória de Setúbal, do 
Campeonato de Portugal de futebol, 
corre risco de falhar a inscrição na 
Liga 3 na próxima época, devido à 
ausência de certidão de não dívida à 
Autoridade Tributária (AT). Para evitar 
esse cenário, a SAD do emblema 
sadino apresentou a 11 de maio 
um requerimento na Repartição 
de Finanças de Setúbal a pedir a 
emissão, até à próxima terça-feira, 
da referida certidão, tendo por base 
o plano prestacional integrado no 
Processo Especial de Revitalização 
(PER).

ESTUDANTES DO BARREIRO 
MANIFESTAM-SE PARA EXIGIR 
MELHORES CONDIÇÕES 
Cerca de duzentos estudantes 
de várias escolas do Barreiro 
manifestaram-se, ontem, quinta-
feira, contra a falta de condições 
e desinvestimento por parte 
dos sucessivos governos.. Os 
estudantes da Escola Secundária 
Alfredo da Silva, Secundária Santo 
André, Secundária Augusto Cabrita 
e a Escola Básica Quinta Nova 
da Telha, apontam ainda a “falta 
de funcionários que resulta na 
falta de higienização, o risco de 
respirar partículas dos telhados 
de amianto e desenvolver uma 

doença cancerígena, e o risco 
de não aprender devido a falta 
de professores”.  Para hoje está 
prevista nova manifestação na 
Secundária Manuel Cargaleiro.

POLÍCIA MARÍTIMA RESGATA 
DUAS PESSOAS NA ARRÁBIDA
O piquete da Estação Salva-vidas 
de Sesimbra resgatou, na noite do 
passado sábado, duas pessoas que 
se encontravam numa zona rochosa 
junto ao mar, necessitando de auxílio 
para regressar, após se terem perdido 
quando efetuavam um percurso 
pedestre na serra do Risco, no Parque 
Natural da Arrábida. Os socorridos 
apenas mostravam alguma ansiedade 
e susto, sem necessidade de recorrer 
a assistência médica.

A cerimónia organizada pela câmara alcacerense foi presidida pelo 
Padre Mário Oliveira e visou homenagear as instituições, associações e 
movimentos de voluntários do concelho que estiveram na linha da frente 
do combate à pandemia. O andor com a imagem de N.ª Senhora de Fátima 
foi transportada pelos bombeiros de Alcácer e do Torrão.

Alcácer do Sal homenageia linha da frente no combate à pandemia

59
O número de detenções 
registadas na última semana 
pelo  Comando Territorial 
de Setúbal da GNR, que 
incluiram ações no combate 
à criminalidade violenta, 
fiscalização rodoviária,  
entre outras.

7DIAS

“
Esta é uma ação que 
evidencia falta de 
sentido democrático e 
ressentimento com o 
resultado das últimas 
autárquicas que, pela 
primeira vez em mais de 
quatro décadas, ditaram 
uma mudança de rumo 
no nosso concelho.

IVAN GONÇALVES
LÍDER DE CONCELHIA  

DE ALMADA DO PS

sobre vandalização de um cartaz  
do município

No disitrito de Setúbal existem cerca de 70 empresas de aquacultura
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População do Meco  
contesta construções 
turísticas em áreas 
protegidas
Existe uma petição que pretende suspender 
as autorizações para construir. As mesmas 
são da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e foram 
atribuídas após pareceres positivos de impacto 
ambiental.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A EDIFICAÇÃO de quatro projetos turís-
ticos aos quais correspondem cerca de 
1.800 camas (cinco vezes mais do que a 
população residente) está a ser contes-
tada na Aldeia do Meco, Sesimbra. Uma 
petição que já recolheu mais de quatro 
milhares de assinaturas e que exige a sus-
pensão da intenção de construir é, no en-
tanto, insuficiente para alterar a situação, 
tanto mais que as avaliações de impacto 
ambiental exigidos foram aprovadas, há 
já alguns anos, pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

No texto da petição a que o Semmais 
teve acesso, os contestatários dos proje-
tos referem que os mesmos se irão de-
senvolver em áreas protegidas (Matas dos 
Cardosos e do Rio da Prata) integradas 
no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 
Arrábida/Espichel, contemplando “cerca 
de 600 fogos, entre moradias e prédios, 
alguns com dois e três pisos”.

A câmara de Sesimbra, de acordo com 
a resposta dada à solicitação do Semmais, 
refere que “o Plano Diretor Municipal do 
Município de Sesimbra (PDM), ratificado 
pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 15/98, de 2 de fevereiro, prevê, no seu 
artigo 114.º, a possibilidade de, em solo 
rústico, em propriedades com área não 
inferior a 20 hectares, se poderem instalar 
empreendimentos turísticos, desde que 
observadas todas as condicionantes le-
gais, nomeadamente a existência de uma 
Declaração de Impacte Ambiental favorá-
vel, condicionalismo que se verifica”.

AUTARQUIA DESCONHECE AÇÕES 
NA MATA DOS CARDOSOS

Os autores da petição afirmam tam-
bém que “na Mata dos Cardosos já exis-
tem movimentações no terreno com vista 
à vedação da propriedade”. “A empresa 
Turimeco pretende aí implantar o Apar-
thotel “Pinhal do Atlântico”, que consiste 
em 23 prédios de três pisos, que perfazem 

411 unidades de alojamento com capaci-
dade para 1168 camas; edifício de receção 
com SPA, três restaurantes, piscinas, ba-
res, campos de jogos, parque infantil, es-
paços comerciais”, salientando ainda que 
“outras edificações poderão surgir”.

A edilidade, por sua vez, afirma desco-
nhecer o início dos trabalhos na área em 
causa (salientando que podem sempre 
existir alguns efetuados por particulares), 
mas confirma “a existência de pedidos de 
informação prévia para os referidos lo-
cais, ao abrigo do previsto do artigo 14.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edi-
ficação, e de intenções de iniciativa priva-
da de instalar empreendimentos turísti-
cos na proximidade da Aldeia do Meco”.

Para além do “Pinhal do Atlântico”, 
dizem os signatários da petição, estão 
também previstas as construções do al-
deamento turístico “Pinhal da Prata” 
(também da Turimeco), que terá 95 fogos, 
53 apartamentos em prédios de dois pisos 
e 42 moradias, totalizando 360 camas, e 
o empreendimento na Rua do Casalinho, 
que contempla 58 fogos, dos quais 50 in-
seridos em prédios de apartamentos e oito 
moradias, num total de 212 camas. Por fim, 
à saída da Aldeia do Meco, em direção ao 
Cabo Espichel, prevê-se a construção do 
empreendimento MecoMar, com 36 uni-
dades de alojamento e 92 camas.

Os contestatários a estes projetos re-
ferem também que com a construção 
dos mesmos, a própria aldeia ficará sem 
capacidade para, por exemplo, acolher 
todas as viaturas das pessoas que ali irão 
acorrer. 
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Setúbal e Barreiro tentam alojar toda  
a população sem-abrigo dos concelhos
Nos dois concelhos há apartamentos que são partilhados por quem antes dormia na rua.  
A ideia passa por reinstalar todos os casos já identificados.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

SETÚBAL E BARREIRO têm, desde o ano 
passado, projetos sociais, financiados 
pela Segurança Social, que visam realo-
jar pessoas sem-abrigo referenciadas nos 
respetivos concelhos. São da responsa-
bilidade de instituições de solidariedade 
social e das respetivas câmaras, e consis-
tem, sobretudo, em arranjar casas onde 
são colocadas pessoas identificadas. Nos 
dois concelhos existem, até ao momento, 
21 pessoas reinstaladas em apartamentos 
partilhados.

Setúbal pode deixar de ter sem-abrigo 
a dormir na rua. Quem o afirma é o pre-
sidente da Cártitas Diocesana, Domingos 
Sousa, referindo a existência de um pro-
tocolo celebrado com a autarquia, que 
pode permitir com que, em breve, esta 
última consiga arranjar o número de ca-
sas suficientes para acolher parte dessa 
população carenciada. Entretanto já se 
encontram distribuídas 15 pessoas por 
quatro apartamentos partilhados. 

Numa camarata e em quartos arren-
dados, conforme disse ao Semmais o res-
ponsável da Cáritas, encontram-se tam-
bém mais 76 pessoas, estimando-se que 
atualmente não sejam mais de uma deze-
na as que ainda se encontram referencia-
das e a dormir na rua.

Domingos Sousa explicou que o pro-
jeto para retirar os sem-abrigo da rua já 
vem de 2020, altura em que esta entidade 
celebrou com um município um proto-
colo que permitisse arranjar habitações 
suficientes. “Neste momento existem ape-
nas quatro apartamentos partilhados, os 
quais albergam 15 pessoas, mas em bre-
ve, talvez ainda este mês, deverão ser re-
tomadas as conversações com a câmara 
municipal, no sentido de se conseguirem 
algumas das 15 casas previstas quando 
se deu início ao projeto “Casas Primeiro”, 
disse.

“Sabemos que este projeto é longo e 
muito moroso, mas estamos em crer que 
poderá ser resolvido, até porque a câma-
ra de Setúbal tem estado a candidatar-se 
a todos os programas de financiamento 
disponíveis para que seja efetivamente 
possível conseguir as casas em falta. Es-
sas e, se possível, mais dois apartamentos. 
Com este conjunto de habitações, não te-
nho dúvidas que poderemos deixar de ter 
pessoas a dormir nas ruas. Isto apesar de 

saber que estas situações são sempre im-
previsíveis”, adiantou Domingos Sousa.

AQUISIÇÃO DE MAIS ALOJAMENTOS 
DEPENDE DE “APOIOS DO ESTADO” 

No Barreiro o processo para retirar 
pessoas da rua e colocá-las em aparta-
mentos partilhados denomina-se “Projeto 
Recomeçar”, conforme disse a vereadora 
Sara Ferreira, responsável pela área de in-
tervenção social.

“Neste momento não há vagas. Temos 
três apartamentos - um T5, um T3 e um 
T2, com um total de 11 pessoas”, contou a 
responsável autárquica, explicando que o 
processo de identificação e acompanha-
mento das pessoas é da responsabilidade 
da Associação Nós.

Frisando que o mais importante é que 
“as pessoas que estão nos apartamentos 
criem autonomia”, Sara Ferreira adiantou 
ainda que a possibilidade de a autarquia 
vir a arranjar novos apartamentos desti-
nados a sem-abrigo depende, sobretudo, 
do financiamento que venha a ser obtido 
através do Estado.

As declarações da vereadora não fo-
ram, no entanto, totalmente corrobora-
das pela técnica da Associação Nós, Sofia 
Maria, que em resposta, por escrito, ao 
Semmais, referiu: “O Projeto Recomeçar 
- Apartamentos Partilhados para Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo, tem previsto 
integrar um total de 11 utentes, em três 
apartamentos. Atualmente, temos dois 
apartamentos em pleno funcionamen-
to, abrangendo seis pessoas. Contamos, 
durante o próximo mês de junho, ter em 
funcionamento o terceiro equipamento”.

A mesma responsável disse ainda que 
no concelho do Barreiro estavam identi-
ficadas, até final de abril, “um total de 60 
pessoas em situação de sem-abrigo, das 
quais 47 estão na categoria de ‘sem teto’ e 
13 na categoria de ‘sem casa’”.

O Semmais tentou igualmente saber 
qual o ponto da situação no concelho do 
Seixal, tendo para o efeito contactado a 
autarquia local e a associação Criar-T, a 
qual deveria ser responsável, desde de-
zembro de 2020, por dez vagas destinadas 
a sem-abrigo. No entanto, apesar das di-
versas tentativas, nenhuma explicação foi 
dada em tempo útil por nenhuma destas 
entidades. 
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São 30 as bandeiras 
azuis a hastear  
no distrito de Setúbal
Anualmente atribuída a praias, marinas, 
portos de recreio e embarcações de recreio e 
turismo, a Associação Bandeira Azul galardoou 
30 bandeiras para esta época balnear. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

A DATA oficial de arranque da época bal-
near está marcada para este sábado e, ao 
todo, a Associação Bandeira Azul atribuiu 
30 bandeiras nas praias, marinas ou em-
barcações de ecoturismo do distrito, me-
nos duas do que em 2020. À semelhança 
dos anos anteriores, o Litoral Alentejano 
é o território que se distingue. É o caso de 
Grândola que, uma vez mais, está mais 
azul no mapa, com 10 bandeiras a serem 
hasteadas nas praias do concelho.

Neste mesmo município, o galardão 
vai ser erguido nas praias da Aberta Nova, 
Atlântica, Carvalhal, Comporta, Galé - 
Fontainhas, Melides, Pego, Troia - Bico 
das Lulas, Troia Galé e Troia Mar. Para a 
autarquia, a atribuição do galardão Ban-
deira Azul representa “o reconhecimento 
do trabalho desenvolvido que requereu 

um envolvimento e um empenho acresci-
do no cumprimento de regras de seguran-
ça, para que todos pudessem usufruir de 
um local tão saudável como são as nos-
sas praias, assim como a garantia de uma 
constante preocupação ambiental”, diz ao 
nosso jornal Ricardo Costa, vereador do 
Ambiente da câmara de Grândola.

MUNICÍPIOS REFORÇAM APOSTAS  
NA QUALIDADE DAS ZONAS COSTEIRAS

Na península, Almada vai levantar 
sete bandeiras azuis, nomeadamente em 
S. João da Caparica, Praia do CDS-San-
to António, Tarquínio-Paraíso/Dragão 
Vermelho, Praia Nova, Mata, Rainha e 
Sereia. A câmara tem previsto, para esta 
época balnear, desenvolver o Plano do 
Parque Agrícola das Terras da Costa, 

que complementa a experiência de lazer 
nas visitas às praias do concelho, com a 
vertente agrícola. Além disso, garante ao 
Semmais, “continuará a apostar num de-
senvolvimento ambiental vocacionado 
para o litoral, que eleve a consciência dos 
visitantes para que usufruam das praias 
de Almada respeitando os valores natu-
rais em presença. O nosso livro de foto-
grafias da natureza e ilustrações da vida 
marinha na frente atlântica ‘Mar da Minha 
Terra’, será mais um contributo”. 

Para esta época balnear, a Associa-
ção Bandeira Azul distinguiu também, 
em Sesimbra, as praias do Ouro e Cali-
fórnia, na Baía de Sesimbra, e Moinho de 
Baixo e Lagoa de Albufeira-mar na costa 

ocidental, uma atribuição vista pela au-
tarquia como um “aumento da respon-
sabilidade do município e o compro-
misso na procura de melhorar e elevar 
a excelências das praias de Sesimbra”, 
adianta a edil.

Por fim, no distrito, a Associação Ban-
deira Azul distinguiu em Setúbal a praia 
Figueirinha e a Embarcação de Ecoturis-
mo O Esperança. 

Os galardões deste ano contemplam 
372 praias costeiras, mais doze do que em 
2020. O tema desta época é “Recuperação 
de Ecossistemas”, sendo que cabe às enti-
dades responsáveis pela praia, marina ou 
embarcação distinguida restaurar ecos-
sistemas destruídos ou degradados. 

Socorros Mútuos na ‘luta’  
para oferecer novas valências
Em crescimento, a Associação de Socorros Mútuos Setubalense continua a 
lutar por novas valências e serviços. Instalações complementares também 
são necessárias para se chegar a mais pessoas.   
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A ASSOCIAÇÃO de Socorros Mútuos Se-
tubalense (ASMS), que celebra em junho 
133 anos, soube adaptar-se aos tempos 
pandémicos. Segundo o presidente Fer-
nando Paulino, a instituição, com o seu 
corpo de profissionais e de voluntários, 
conseguiu “superar desafios” e enfrentar 
o futuro com “otimismo”.  

“Felizmente temos profissionais al-
truístas, competentes e atenciosos para 
com o próximo, e sensíveis às situações 
de vulnerabilidade social”, sublinha or-
gulhoso ao nosso jornal, não esquecendo 
o grupo de voluntários “excecionais e de 
enorme dedicação e entrega”. 

Os desafios e a adaptação a novas rea-
lidades, causadas pela pandemia, foram 
vencidos em várias frentes, como expli-
ca Fernando Paulino. “O Centro de Dia 
fechou e a fisioterapia foi interrompida, 
mas, reforçámos o apoio domiciliário, 
nestas duas valências, para continuar a 
servir os utentes. Reforçámos as consul-
tas via plataformas digitais e implemen-
támos o teletrabalho”.

Com cerca de dois mil sócios, com 

quotização em dia, a associação tem pro-
tocolados serviços com várias entidades, 
públicas e privadas de Setúbal, que per-
mitem aos sócios e população em geral 

serviços a valores mais reduzidos. Além 
de várias especialidades médicas, clínica 
geral e fisioterapia, a ASMS disponibiliza, 
também, um Centro de Dia, apoio domici-
liário, cantina e loja social.

Fernando Paulino reconhece que a as-
sociação está a “crescer” a nível de uten-
tes, pelo que considera fundamental alar-
gar as instalações e criar novas valências. 
“Com uma população mais empobrecida 
e envelhecida que precisa, cada vez mais, 
de toda a ajuda possível, gostaríamos 
muito, no futuro, de poder contar com ou-
tro edifício em Setúbal, para chegarmos a 
mais pessoas” e, por outro lado, apostar 
nas valências da “saúde mental, a demên-
cia em concreto”, bem como na “farmácia 
social”.   

A associação tem em marcha um 
Fundo de Socorro Social que irá permitir 
apetrechar a lavandaria com novo equi-
pamento, uma vez que algum material já 
está “obsoleto”. O projeto da fisioterapia 
ao domicílio está a iniciar. E a instituição 
candidatou-se, também, ao programa 
Adaptar Social +, “um sistema de incenti-

vos à adaptação da atividade das respos-
tas sociais no contexto da Covid-19”.

Quanto a outros projetos, Fernando 
Paulino gostaria de implementar uma 
Lavandaria Social e outras especialida-
des médicas. “Temos projetado, a médio 
prazo, a criação de uma Lavandaria Social 
e a abertura de outras especialidades mé-
dicas, depois de recuperarmos os gabine-
tes”, adiantou. 

Associativismo  
e autarquias  
no coração
Fernando Paulino, 61 anos, natural 
de Azeitão e residente em Setúbal, 
preside a Associação de Socorros 
Mútuos desde 1997, embora esteja 
ligado à mesma desde 1986. Fez dois 
mandatos como vice-presidente 
da União das Mutualidades Portu-
guesas. É vereador do PS na câmara 
de Setúbal desde 2013, tendo sido 
candidato à presidência do municí-
pio nas autárquicas de 2017. Desem-
penhou as funções de presidente da 
Junta de Freguesia de Santa Maria da 
Graça, de 2009 a 2013. É Supervisor 
da Navigator Company, onde traba-
lha desde 1981. Foi vice-presidente 
na lista de Júlio Adrião, à presidên-
cia do Vitória de Setúbal em 2003. 
Ganharam as eleições, mas não 
tomaram posse devido a incidente 
eleitoral.
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TEXTO ANTÓNIO LUÍS 
IMAGEM DR

sonhos do atual presidente da Junta 
de Freguesia de Quinta do Anjo. António 
Mestre, 52 anos, eleito pela CDU, expressa 
ao Semmais que caso avançasse o proje-
to “seria uma questão de justiça para com 
a população e profissionais de saúde que 
operam na freguesia”, com pouco mais de 
onze mil habitantes.  

O autarca pretende que a freguesia se 
torne “um exemplo de ecologia comu-
nitária, na qual a fruição do espaço seja 
acessível para todos”, acrescentando que 
é importante tornar a Quinta do Anjo “um 
modelo de mobilidade suave, diminuindo 
impactos ambientais e atraindo e dinami-
zando novas modalidades de transporte e 
acessibilidades e, de uma forma progres-
siva, fomentar na comunidade a valoriza-
ção de um território de excelência onde o 
desenvolvimento tecnológico, a natureza, 
a história e o património continuem a es-
tar na génese da sua atratividade”.

Ao fazer o balanço do primeiro man-
dato, António Mestre diz que o trabalho 
nos últimos quatro anos foi “francamen-
te positivo” e que foi possível “honrar os 
compromissos propostos no programa 
eleitoral”. 

Além de a equipa ter assumido uma 
“atitude positiva”, de “enorme proximi-
dade e disponibilidade para o trabalho 
conjunto com a população, associativis-
mo, comércio local, empresas e produ-
tores locais”, o autarca destaca, também, 
“o desenvolvimento do mecanismo de 
transparência na gestão local”, bem como 
“a criação de novos instrumentos de par-
ticipação cidadã”. 

Das obras mais relevantes, refere a 
construção de um novo espaço de jogo e 
recreio no Bairro dos Marinheiros; a subs-
tituição integral da vedação do circuito de 
manutenção da Quinta do Anjo; investi-
mentos em todas as escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico; e a pintura e a construção de 
novos blocos de ossários no cemitério. 

MINHA FREGUESIA 

ANTÓNIO MESTRE 
PRESIDENTE DA JUNTA  
DE FREGUESA DA QUINTA DO ANJO

Autarca 
ambiciona 
unidade  
de saúde

COMUNIDADE RECUSA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA JUNTO À VILA 

Central fotovoltaica  
gera polémica no Cercal
População não quer empreendimento junto à povoação e sugere que se 
coloquem os painéis sobre a água, numa barragem. Câmara Municipal 
ainda não recebeu pedido de licenciamento.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CONSTRUÇÃO de uma central fotovol-
taica e de uma linha de muita alta tensão 
junto ao Cercal do Alentejo, no concelho 
de Santiago do Cacém, está a ser contes-
tada pela população local. Os habitantes 
pretendem que o projeto, à semelhança 
do que tem vindo a acontecer noutras zo-
nas do país, contemple a instalação dos 
painéis solares sobre um espelho de água 
e não nas imediações da vila.

Numa sessão de esclarecimento rea-
lizada em frente à junta de freguesia e na 
qual compareceram técnicos da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), os popu-
lares (que contestaram também o facto 
de só na véspera terem tomado conheci-
mento de uma consulta pública cujo prazo 
terminou no dia 10) colocaram diversas 
questões relacionadas com o projeto, no-
meadamente as referentes às alternativas 
existentes e às contrapartidas que poderão 
ter no caso de a central vir a ser construída 
na área. Sem resposta efetiva, os técnicos 
da APA afirmaram que a construção desta 
central, assim como de outras previstas 
para o restante território nacional, é uma 
decisão do Ministério do Ambiente.

Pertencente à empresa privada alemã 
Cercal Power, SA, o projeto tem um inves-
timento previsto de 158,2 milhões de eu-
ros e consistia inicialmente na instalação 
de cinco centrais fotovoltaicas em áreas 
adjacentes, as quais iriam partilhar uma 
linha elétrica de ligação à Rede Nacional 
de Transporte de Energia. Posteriormen-
te decidiu-se relocalizar as cinco centrais 
num único local, decisão que se terá ba-
seado em questões técnicas, económicas 
e ambientais. Foi então que foi escolhida 
uma área com cerca de 137 hectares a um 
quilómetro de Cercal do Alentejo.

CÂMARA DIZ QUE AINDA NÃO RECEBEU 
PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

O prazo para construção da central, 
que se prevê possa incluir quase 554 mil 
painéis fotovoltaicos é de 12 meses.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente da câmara de Santiago do Cacém, 
Álvaro Beijinha, esclareceu que, até ao 
momento, nenhum pedido de licencia-
mento deu entrada nos serviços camará-
rios. “Temos consciência do que o projeto 
significa e aguardamos que os especialis-
tas se pronunciem. Depois, caso seja feito 
o pedido de licenciamento, iremos pro-
nunciar-nos de acordo com a lei”, disse.

Álvaro Beijinha salientou também 
que a edilidade, tal como os moradores 
do Cercal do Alentejo que contestam o 
projeto, entende que existem questões de 
caráter ambiental que terão de ser melho-
radas, nomeadamente as que se referem 
à proximidade dos painéis solares em re-
lação às habitações e, também, as de re-
florestação da área, defendendo a criação 
de cortinas arbóreas. “De momento o que 
podemos salientar é que partilhamos as 
preocupações da população e que aguar-
damos que nos cheguem os pareceres dos 
peritos, neste caso dos técnicos da APA”, 
acrescentou. 

Sesimbra aprova construção  
de auditório na Quinta do Conde
ASCENDE a 1,6 milhões o montante total 
que a câmara de Sesimbra entende ser 
necessário para avançar com a constru-
ção do auditório na freguesia da Quinta 
do Conde. O projeto, aprovado por una-
nimidade na reunião de câmara da última 
quarta-feira, vai avançar para concurso 
público para a empreitada. A obra terá 
um prazo de execução de 720 dias. Esta é 
uma reivindicação antiga dos moradores 
e uma necessidade identificada há muito 
pela autarquia que, há vários anos, ambi-
ciona a concretização. 

Numa primeira fase, o equipamento 
foi projetado como parte integrante do 
novo polo da Escola Básica 2, mas ao que 

o Semmais apurou, a solução não avan-
çou no âmbito da candidatura a fundos 
comunitários. Apesar deste constrangi-
mento, dada a prioridade com que foi en-
carada a obra, “a câmara não baixou os 
braços e decidiu avançar com recurso ex-
clusivamente ao orçamento municipal”, 
adianta a edil. 

O futuro auditório vai contemplar 
cerca de 200 lugares e será preparado 
para receber pessoas com mobilidade 
condicionada, ter um palco elevado, uma 
área com três camarins individuais, bas-
tidores, espaços técnicos de produção e 
uma zona de arrumos. A programação e 
a componente técnica serão asseguradas 

pela equipa do Cineteatro Municipal João 
Mota, que vai passar a delinear a progra-
mação nos dois espaços em estreita har-
monia, de forma a que os recursos e pro-
postas artísticas sejam rentabilizados. 

O objetivo, sublinhe-se, é “apresentar 
uma programação regular, diversificada 
e de qualidade”, seguindo o modelo do 
Cineteatro João Mota, assim como apos-
tar forte nos projetos locais. A autarquia 
adianta que vai ser dada “particular aten-
ção” ao público infantojuvenil, com os 
Domingos em Família ou em ações dos 
serviços e projetos educativos, sendo re-
forçada a ligação às escolas, ao movimen-
to associativo e à comunidade local. 
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ASSUMEM CANDIDATURAS QUE ROMPEM COM POLÍTICAS TRADICIONAIS

Outsiders de Setúbal  
querem chegar à vereação
Fidélio Guerreiro, Carlos Cardoso e Luís Maurício, acalentam esperanças 
de chegar ao poder em Setúbal. Mas as ideias são muito diferentes.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

PARA ALÉM da luta para a conquista do 
município sadino, entre CDU e PS, com o 
candidato do PSD à espreita, e fora das li-
des dos partidos tradicionais, como o BE, 
o Movimento Amar Setúbal, de Fidélio 
Guerreiro, a Iniciativa Liberal, de Carlos 
Cardoso, e o Chega de Luís Maurício, so-
mam entusiasmo e afirmam ser possível 
um assento no próximo executivo.

O ex-socialista Fidélio Guerreiro, que 
bateu recentemente com a porta ao par-
tido onde militou mais de três décadas, 
vai mesmo mais longe e diz que pode ga-
nhar a câmara. “A dinâmica da campanha 
diz que tenho razões para pensar que é 
possível ganhar a presidência, sobretudo 
se conseguirmos trazer eleitorado novo”, 
afirma ao Semmais.

Com ideias muito claras e objetivos 
definidos, o cabeça de lista do Movimen-
to Independente Amar Setúbal, diz ser a 
única candidatura com “projetos”, no-
meadamente preparar o município para a 
mudança digital, modernizar os serviços 
camarários para “atrair investimentos”, e 
empreender uma câmara que “esteja ao 
lado do desenvolvimento” e que seja ca-
paz de “responder de forma mais adequa-
da e mais rápida”.

A criação de um Conselho Estratégico, 
do Procurador do Cidadão, de um Centro 
de Competências, dos PIM - Projetos de 
Interesse Municipal e de um programa 
adaptado ao PRR - Plano de Recuperação 
e Resiliência que meça as ações no terre-
no, fazem parte de uma recheada carteira 
de propostas. “O que se tem verificado das 
outras candidaturas é um vazio de ideias 
e os partidos tradicionais estão sempre à 
mercê das cúpulas nacionais, que tornam 

as pessoas locais quase inválidas”, critica 
Fidélio Guerreiro.

ESCOLHAS DA AGENDA LIBERAL  
E A LUTA PELA SEGURANÇA DO CHEGA

Também afinado pelas questões do 
desenvolvimento, Carlos Cardoso, muito 
identificado com o mundo empresarial e 
o ensino superior, parte com uma agen-

da liberal, tendo elegido cinco pilares de 
ação: participação, transparência, susten-
tabilidade, competitividade e eficiência. 

O Programa Viver Setúbal de Carlos 
Cardoso aponta para um município mais 
desenvolvido, socialmente mais coeso, 
com soluções de mobilidade mais sus-
tentáveis e melhores serviços municipais. 
“Queremos tornar o concelho mais libe-

ral, numa eleição onde pela primeira vez 
os setubalenses vão ter oportunidade de 
escolher uma proposta focada nas neces-
sidades das pessoas, das empresas e no 
seu desenvolvimento”, defende o candi-
dato da Iniciativa Liberal.

A aposta do candidato do Chega, por 
sua vez, aposta na segurança, e quer, como 
referiu ao Semmais, criar a polícia munici-
pal, por considerar que pouco se tem fei-
to para resolver os barris de pólvora dos 
bairros sociais. “Para além do que se diz 
sobre as políticas extremistas do Chega, o 
que nos interessa nestas eleições é dar voz 
ao povo, enfrentar os problemas de frente 
e resolvê-los”, afirma Luís Maurício.

Com as últimas presidenciais bem 
presentes, em que o partido de André 
Ventura conseguiu um resultado “muito 
expressivo” em Setúbal, Maurício acre-
dita ser imparável o crescimento da sua 
candidatura. Até porque, refere, “sente-se 
cada vez mais a adesão das pessoas ao 
nosso projeto”. 

Socialistas esperam retirar  
hegemonia da CDU a Sul
PS espera renovar a maioria em Sines, diz que Grândola está pertinho  
e mantém fortes expetativas em Alcácer e Santiago.
TEXTO ANABELA VENTURA

OS SOCIALISTAS estão otimistas com a 
possibilidade de reconquistar câmaras no 
Litoral Alentejano, a começar por Grân-
dola, com a aposta em António Candeias, 
que liderou, em 2017, o Movimento Grân-
dola Melhor”. “Os indicadores são mui-
to positivos para uma vitória do PS, até 
porque pela primeira vez, desde 2013, vai 
estar em causa um confronto com a CDU, 
sem movimentos independentes”, diz ao 
Semmais Pedro Ruas, líder da concelhia 
socialista.

O dirigente do PS acredita que o par-
tido possa alcançar a presidência do mu-
nicípio, bem como “recuperar a freguesia 
de Melides e ganhar a do Carvalhal”. “Se 
fizermos o somatório dos votos do PS de 
há quatro anos e os do movimento que se 
extinguiu, já daria para ganhar a câmara, 
lembra, Pedro Ruas.

Também o facto do atual presidente 
grandolense, Figueira Mendes, não se ter 
ainda anunciado como recandidato está 
a gerar uma onda de otimismo junto das 

hostes socialistas. “Está na hora de mudar 
e voltar ao ciclo de desenvolvimento que 
o PS empreendeu quanto geria o municí-
pio”, reitera uma fonte do partido. 

SINES ESPERA A RENOVAÇÃO  
DA CONFORTÁVEL MAIORIA

Com Sines consolidada, esperando o 
PS a conquista de nova maioria em terras 
de Vasco da Gama pelas mãos de Nuno 
Mascarenhas, as candidaturas de Claris-
se Campos, em Alcácer do Sal, e de Artur 

Ceia, em Santiago do Cacém, são, segun-
do os socialistas, “fortes apostas para ga-
nhar”. 

A deputada socialista, Clarisse Cam-
pos, que repete a candidatura a Alcácer, 
fala mesmo em “momento irrepetível e 
de grande exigência”, protagonizado por 
“pessoas do concelho capazes de sonhar e 
defensores de uma política de verdades”. 
E, em Santiago do Cacém, os socialistas 
querem aproveitar a contestação ao atual 
presidente relativa a construção de uma 
mega central fotovoltaica.

Em declarações ao Semmais, o líder 
distrital do PS, António Mendes, fala em 
“conquistar a presidência da CIMAL” e 
afirma que o partido “tem todas as condi-
ções” para alcançar esse objetivo. “Trata-
-se de um território com muitos desafios 
e oportunidades pela frente, quer pelos 
investimentos projetados, quer pelas no-
vas realidades sociais que exigem uma 
resposta de integração e solidariedade”, 
afirma. 
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BASE DE LICITAÇÃO DA ANTIGA UNIDADE RONDA OS 4 MILHÕES DE EUROS 

Moagens Cereais Setúbal em leilão 
Edifício com capacidade de produção diária de 300 toneladas de trigo está em desuso desde julho 
passado. Vai agora a leilão com um preço base de licitação a rondar os quatro milhões de euros. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

UM EDIFÍCIO branco e amarelo, de gran-
des dimensões e fechado há quase um 
ano. Visível para quem transita na Rua do 
Cruzeiro, em Setúbal, e para quem pas-
sa de comboio pela linha ferroviária, nas 
traseiras, da antiga fábrica de moagens. 
Criada em 2014, dedicava-se ao fabrico de 
farinhas de cereais e foi, até à data, uma 
das unidades industriais do distrito com 
as mais modernas tecnologias para a pro-
dução e o controlo de farinhas.

No entanto, tem agora um futuro incer-
to. Foi colocada à venda, há meia dúzia de 
dias, através da leiloeira Leilosoc Market 
Partners.  Os motivos para o leilão da an-
tiga unidade fabril da Moagens Cereais 
Setúbal (MCS) são claros: as reduzidas 
margens dos últimos anos de atividade, os 
problemas de tesouraria e a falta de capital 
que levara à insolvência e ao despedimen-
to de 21 trabalhadores, em julho passado. 

Ainda assim, e numa tentativa de recu-
peração, em dezembro de 2019 o conselho 
de administração composto por duas pes-
soas iniciou o processo especial de revi-
talização no Tribunal Judicial da Comarca 
de Setúbal, mas sem sucesso. “Tendo em 
vista a sua sustentabilidade e a viabilidade 
económico financeira, em dezembro de 
2019 a empresa deu início ao seu processo 
especial de revitalização que não foi apro-

vado”, conta ao Semmais Carlos Fraga, o 
administrador judicial responsável pela 
insolvência da unidade fabril. Perante a 
impossibilidade de alcançar o acordo ne-

cessário à aprovação do plano de revita-
lização, e após parecer do Administrador 
Judicial Provisório, a empresa assumiu, 
assim, a situação de insolvência.

NA PRAÇA ESTÁ A AQUISIÇÃO  
DE ONZE MIL METROS QUADRADOS

Ao todo, os mais de onze mil metros 
quadrados vão a leilão presencial na 
próxima quarta-feira, dia 19, nas insta-
lações da fábrica. A base de licitação co-
meça nos quatro milhões de euros para 
os interessados que pretendam adquirir 
a unidade fabril, os mais de 160 equipa-
mentos e maquinarias do setor e as qua-
tro marcas nacionais, Moinho D’ Ouro, 
Farinhas D’ Ouro, Cereais do Sado e Mo-
leira do Sado. 

Segundo o Semmais conseguiu apu-
rar, até ao momento a empresa responsá-
vel pelo leilão da antiga unidade fabril de 
moagens, não recebeu ainda licitações ou 
ofertas para a compra do prédio urbano. 
Esta não é a primeira tentativa de venda 
da fábrica. Ao longo do último e presente 
ano, foram realizados leilões eletrónicos. 
“Houve leilões anteriores através do onli-
ne. Alguns interessados pediram para ver 
as instalações, mas nunca licitaram”, ex-
plica Pedro Cristóvão, da Leilosoc Market 
Partners. 

Insolvências na região 
já ultrapassam  
a centena este ano
Nos primeiros quatro meses do ano, 
contabilizaram-se mais de 108,8% de 
insolvências em relação ao mesmo período 
homólogo de 2020 no distrito de Setúbal.

TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

NA REGIÃO, as insolvências dispararam 
5,8% nos primeiros quatro meses deste 
ano, face ao mesmo período do ano passa-
do. Foram mais de 119 casos de insolvên-
cia, número que foi ainda assim influen-
ciado pelo encerramento de processos 
pendentes. Os dados são da Iberinform, a 
organização espanhola especializada em 
crédito e caução que analisa o compor-
tamento e desempenho das empresas da 
Península Ibérica. No país, o número de 
entidades insolventes cresceu 44% entre 
janeiro e abril de 2021, face ao período ho-
mólogo de 2020, com um valor absoluto 
acumulado de 2.045 insolvências, motiva-
do em grande parte pelo encerramento de 
processos. 

Ao Semmais, a filial da Crédito y Cau-
ción informa que, em termos absolutos, 
o maior número de insolvências regis-
tou-se no Porto, com 503 entidades a 
declarar insolvência, seguido de Lisboa, 
com 408. A uma larga distância surge o 
distrito de Setúbal, com 119 casos. Em ter-
mos percentuais, a variação no primeiro 
quadrimestre deste ano, na nossa região, 
aumentou +109%, o terceiro distrito com 
maior variação a seguir a Vila Real (+300) 
e Guarda (+217%). 

Por setores, e uma vez que a Iberin-
form não divulgou dados distritais, regis-
taram-se aumentos de insolvências em 
todas as áreas de atividade a nível nacio-
nal, com exceção do setor da agricultura, 

caça e pesca. O setor das telecomunica-
ções foi o que apresentou maior número 
de insolvências, +400% em termos homó-
logos.

Apesar dos números não serem ani-
madores no que se refere a empresas, o 
mesmo documento também menciona 
que, nos primeiros quatro meses do ano, 
as constituições cresceram quase 194% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. No entanto, o distrito de Setúbal 
não acompanhou a tendência do país. 
Criou 960 novas firmas, menos 1,6% em 
relação ao mesmo período de 2020. O nú-
mero mais significativo de constituições 
registou-se em Lisboa, com 3973 novas 
empresas

Foi na indústria extrativa (+100%), 
comércio a retalho (+54%) e agricultura, 
caça e pesca (+39%) que se registaram 
variações mais expressivas no número de 
novas empresas no país. Cenário diferen-
te para os transportes (-50%), eletricida-
de, gás, água (-34%) e hotelaria e restau-
ração (-15%) que apresentaram quedas. 

Porto  
de Sines 
na rota 
dos verdes
O PORTO DE SINES integra o consórcio li-
derado pelo Porto Roterdão, no âmbito de 
uma candidatura enquadrada no Green 
Deal 2020, cujo principal objetivo é o de 
preparar a cadeia logística para um futu-
ro mais limpo e sustentável, recorrendo a 
combustíveis verdes em todos os meios 
de transporte.

O projeto integra 45 parceiros entre 
autoridades portuárias, instituições de en-
sino e investigação que se propõem desen-
volver, no total, 12 projetos piloto focados 
na sustentabilidade e “smart logistics” nas 
operações portuárias. As demonstrações 
a desenvolver visam testar os desafios e 
vantagens do recurso a energias renová-
veis como o hidrogénio verde, amónia ou 
Bio-LNG no shipping internacional.

Com uma forte componente tecnológi-
ca, esta candidatura privilegia a inovação 
e digitalização para o desenvolvimento 
das demonstrações, visando automatizar 
o processo de transição energética. 

Antiga fábrica de moagens está fechada  
há quase um ano
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LETÍCIA MAGALHÃES REPRESENTA TRÊS CLUBES E JÁ GANHOU MAIS DE 130 PÓDIOS 

Jovem palmelense conquista título 
de Campeã Nacional de Duatlo
Letícia Magalhães sagrou-se campeã no escalão de juvenis feminino, ao vencer o Campeonato 
Nacional de Juvenis – IV Duatlo Jovem, em Portalegre, realizado a 1 de maio.
TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

COM APENAS 13 anos, a jovem confessa 
que ficou surpreendida com a vitória que 
alcançou enquanto atleta do Sport Lisboa 
e Benfica. “Foi muito bom mesmo, eu ain-
da não acredito”, partilha Letícia Maga-
lhães com o Semmais. 

 A atleta, que está no seu 1º ano de 
juvenil devido a uma subida de escalão 

- com a devida autorização médica - era 
a mais nova das 31 desportistas em pro-
va e conseguiu cortar a meta com cerca 
de um minuto de distância da segunda 
classificada, que pertence à sua equipa e 
era a favorita para vencer. “Eu era a mais 
nova das atletas. Aliás, eu sempre fui a 
mais nova, e treino sozinha, portanto não 

é muito fácil fazer o que faço”, confessa. 
O pai, Hélder Magalhães, que ajuda 

Letícia na gestão dos horários e a acom-
panha nos treinos, recorda com orgulho a 
vitória da filha. “Ninguém quis acreditar, 
ainda hoje estamos de boca aberta, ela fez 
uma prova de outro mundo!”, disse. Fa-
lando sobre a postura que a atleta man-
tém no desporto, afirma que “ela sempre 
admirou as outras, e ganhou sempre a 
quem admirou”, reforçando o respeito 
que a jovem sente pelas adversárias.

A vida desportiva de Letícia começou 
aos três anos, quando aprendeu a nadar, 
mas foi dois anos mais tarde que come-
çou a participar em competições de na-
tação. Apesar de ser Campeã Nacional de 
Juvenis de Duatlo, é o triatlo que a preen-
che e que prefere “mil vezes! Natação, bi-
cicleta e corrida!”, afirma com entusiamo 
ao nosso jornal. 

UMA PAIXÃO QUE DESPERTOU  
AOS SEIS ANOS DE IDADE 

Descobriu o desporto que viria a ser a 
sua grande paixão aos seis anos, através 
de um amigo da família “que me falou 
que havia um clube de triatlo em Setúbal” 
e que insistiu que experimentasse, “ele 
tinha a certeza que ela ia gostar, e adivi-
nhou”, conta Hélder Magalhães. Três anos 
depois de fazer parte do Remo Clube Lu-

sitano de Setúbal, foi convidada para in-
tegrar a equipa do Sport Lisboa e Benfica. 

Hoje, a jovem palmelense pertence 
a três clubes distintos. “Foram as nossas 
condições”, refere o pai de Letícia, expli-
cando que “a natação está entregue em 
exclusivo ao treinador José Tavares”, da 
Palmela Desporto, “enquanto para o ci-
clismo e o atletismo, ela vai algumas ve-
zes ao Vitória Futebol Clube, onde apren-
deu a correr com Fernando Ferreira”, e 
ainda “recebemos os treinos do Benfica, e 
eu vou gerindo isso”. 

Com cerca de 3h30 de treinos diários 
e sem folgas, Letícia Magalhães partilhou 
com o Semmais o pouco tempo que tem 
para se dedicar aos estudos. “Tenho cer-
ca de 1h30m por dia para estudar e é com 
sorte”, referiu. Contudo, isso parece não 
ser problema para a atleta que, segundo o 
pai, “é quadro de mérito e a melhor aluna 
da turma”.

A jovem que, para Hélder Magalhães 
“é a melhor triatleta da idade dela”, dá 
ainda cartas na natação, modalidade na 
qual “tem o melhor tempo de 200 metros 
estilos em Portugal”. Confessa que o seu 
sonho é “ir aos jogos olímpicos” e acredi-
ta ser possível de alcançar porque, como 
refere o pai, “tem 13 anos e já ganhou mais 
de 130 pódios e isso só se consegue quan-
do se tem algo especial e se quer muito”. 

Lobato Volley Clube  
vai ter um novo 
pavilhão 
Clube escolar terá, a partir de setembro, 
um pavilhão concebido para a prática da 
modalidade. Neste momento tem equipas  
em todos os escalões e movimenta mais  
de 300 atletas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

NA ESCOLA Pedro Eanes Lobato, na 
Amora, Seixal, reside um dos mais caris-
máticos clubes portugueses. O Lobatos 
Volley Clube é, como o nome indica, uma 
agremiação desportiva nascida a partir 
do desporto escolar e que se dedica em 
exclusivo ao voleibol, tendo ainda a parti-
cularidade de só ter, em todos os escalões 
etários, equipas femininas.

Prestes a completar 18 anos de exis-
tência, o clube irá receber, até final de se-
tembro deste ano, a prenda mais desejada: 

um novo pavilhão. A obra, que já está em 
execução, ficará no Parque do Serrado, na 
Amora, e terá caraterísticas únicas no país 
pois, sendo polivalente, foi concebido es-
pecialmente para a prática do voleibol. 
Para o professor Pelágio Moreira, princi-
pal mentor do clube, esta é a oportunida-
de de dar condições ímpares às mais de 
300 atletas que o representam.

Pelágio Moreira, que era treinador de 
trampolins, lançou-se na construção do 
Lobatos (nome que deriva da escola) em 

2003. Aproveitando um projeto da Fede-
ração Portuguesa de Voleibol não foi di-
fícil, de início, recrutar praticantes entre 
a população estudantil. De tal modo que, 
conforme contou ao Semmais, ao fim de 
dois anos “foi necessário encontrar espe-
cialistas de voleibol. Foi então que chegou 
o professor Nuno Maria, que fez todo o 
desenvolvimento técnico”.

Com um vasto campo de recrutamen-
to, que abrange quase todos os concelhos 
do distrito, o Lobatos Volley atingiu a sua 
máxima expressão em termos despor-
tivos em 2015, quando a equipa sénior 
competiu na I Divisão Nacional, onde 

se manteve durante três épocas. “Com a 
pandemia a equipa sénior teve de suspen-
der a atividade, a qual irá ser retomada em 
breve”, adiantou o mesmo responsável, 
acrescentando também que neste mo-
mento, das mais de 300 praticantes, cerca 
de uma centena estão federadas. 

30 anos de usufruto
Construído por iniciativa da câmara 
do Seixal, o novo pavilhão poderá 
ser cedido ao clube por um período 
de 30 anos, explica o dirigente e 
fundador. E, apesar de concebido 
para o voleibol, as suas caracterís-
ticas permitem também que outras 
modalidades, em caso de necessi-
dade, ali venham a ser praticadas. 
“Tem uma área de trabalho de 1.400 
metros quadrados, distribuídos por 
quatro campos que depressa se 
podem transformar num só campo 
central”, explica Pelágio Moreira, 
ressalvando que o imóvel terá ainda 
capacidade para 500 espetadores e 
que será totalmente construído em 
madeira e vidro. “Irá permitir apreciar 
o parque onde está inserido”.
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MENSAGEM DE ESPERANÇA NA NOVA PEÇA DO TEATRO DA TERRA

“A Grande Revolução  
dos Insetos” sobe à cena 
A nova produção da companhia residente no Forum Cultural do Seixal é 
uma metáfora de como as pequenas coisas podem ter a força de trazer 
o caos, mas também uma palavra de esperança. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“UMA PARÓDIA aos tempos estranhos 
em que vivemos, mas também uma men-
sagem de esperança no futuro”. É este o 
mote para a peça infantojuvenil do Teatro 
da Terra, “A Grande Revolução dos Inse-
tos”, que estreou ontem no Cinema S. Vi-
cente, na Aldeia de Paio Pires. 

A companhia de teatro residente no 
Forum Cultural do Seixal, através de uma 
parceria celebrada em 2020 com o mu-
nicípio, leva ao palco vários “insetos que 
voam e saltam em união. Fazem a revo-
lução. E conquistam o Mundo”. “A peça 
é uma metáfora de como o invisível se 
sobrepõe ao visível, e de como indepen-
dentemente da sua dimensão aparente, 
as pequenas coisas podem ter a força de 
revolucionar um movimento coletivo: de 
trazer o caos, mas também de reabilitar a 
esperança”, lê-se na sinopse. 

Para a diretora da companhia, a atriz 
Maria João Luís, a experiência da ativi-
dade do Teatro da Terra no concelho do 
Seixal está a ser “bastante positiva”, subli-
nhando que o público tem aderido aos es-
petáculos “até mais do que esperávamos”. 
O público é, sempre, “a nossa maior ex-
petativa. Esperamos que o nosso trabalho 
comunique saudavelmente com quem 
vier assistir”. 

O grupo assume-se como “uma es-
trutura de pesquisa” e, cada espetáculo, 
é, sempre, uma “uma nova viagem”, ar-
gumenta Maria João Luís, acrescentando 
que a companhia que dirige reconhece 
que os apoios para o teatro são “escassos” 

em Portugal, mas que, apesar de tudo, 
“consideramo-nos uns privilegiados por 
podermos exercer a nossa arte”.  

A 39.ª produção do Teatro da Terra, 
estrutura financiada pela DGArtes e pelo 
município seixalense, é um texto original 
de Ana Lázaro, com encenação, espaço 
cénico e figurinos de Maria João Luís, e 
interpretação de Márcia Cardoso, Paulo 
Duarte e do músico Rui Pinho Aires.   

As próximas produções da compa-
nhia são “O Lugre” (dia 21 de julho), de 
Bernardo Santareno, e “A Senhora Wei-
gel”, de António Cabrita, no dia 4 de de-
zembro, a encerrar o Festival de Teatro do 
Seixal. 

De Paio Pires  
a Corroios
“A Grande Revolução dos Insetos” 
volta esta sexta-feira ao palco, a par-
tir das 21h00, e no sábado pode ser 
vista às 11h00. Dia 21, às 21h00, vai 
estar no Ginásio Clube de Corroios, 
e a 22, às 15h00 e às 21h00, também 
há representações no mesmo espa-
ço. O espetáculo tem a duração de 
60 minutos. O bilhete custa 8 euros.

Refletir a partir  
da escultura  
“O Gato e o Vento” 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A ESCULTURA “O Gato e o Vento”, instala-
da no telhado da Casa do Turismo, em Se-
túbal, da autoria de Ricardo Romero, con-
vida a população a parar e a refletir sobre 
a correria que é a vida nos dias de hoje. 

A figura tridimensional, em resina 
acrílica, com 3,80 metros de comprimen-
to e 2,30 de altura, insere-se no projeto 
do artista Matilha Studio, que desenvolve 
diversos trabalhos que fazem a junção de 
arte urbana com causas sociais e animais. 

Segundo o artista alentejano, “O Gato 
e o Vento”, instalado a 28 de abril, na Casa 

do Turismo de Setúbal, fala, sobretudo, 
sobre “o olhar e não ver” e da “a pressa 
constante com que cada um de nós vive 
a sua vida”. 

O autor, de 39 anos, que pinta nas ruas 
desde os 13, é natural de Évora e reside 
em Leiria, onde tem a funcionar o seu es-
túdio. É precisamente nesta cidade, que 
é geminada com Setúbal, que existe uma 
outra escultura idêntica. A referida obra 
“perpetua este movimento e reflexão que 
pretendo realizar em termos sociais: a 
vida pode ser vivida se a contemplarmos 

ao mesmo tempo”, sublinha.  
Ricardo Romero dedica-se a “tudo o 

que é relacionado com arte pública urba-
na”, como por exemplo a pintura, escultu-
ra, instalação e vídeo. 

“PEDRO MADALENO TRIO”

“Pedro Madaleno Trio” presta tributo a 
Ahmad Jamal, um nome incontornável 
da música, no Forum Cultural, com 
um concerto com ritmos frenéticos 
e contagiantes. Este projeto de jazz 
é constituído por Pedro Madaleno 
(guitarra), Yuri Daniel (baixo) e 
Alexandre Frazão (bateria). 

Alcochete
14 de maio, às 21h00

“A GAROTA NÃO”

O Joaquim D´Almeida acolhe o concerto 
“A Garota não”, de Cátia Mazari 
Oliveira. Na atuação desta cantautora 
ecoam sons que vão desde rap português 
ao folk americano, passando pela 
música popular brasileira e pelo pop 
britânico. Em foco o CD de estreia “Rua 
das Marimbas N.º 7”.

Montijo
14 de maio, às 21h00

“NÚMEROS”

No âmbito do Dia Mundial da Dança, a 
companhia de Marina Popova apresenta o 
bailado “Números”, no Centro Cultural José 
Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira. 
Marca a estreia de Marco Rodrigues como 
multi-instrumentista e compositor da 
banda sonora tocada ao vivo.

Moita
14 de maio, às 21h00

“BAILE DOS CANDEEIROS”

A Companhia Radar 360 transporta 
para a época da ditadura, em Portugal, 
um espetáculo de artes performativas, no 
Largo da Igreja, denominado de “Baile 
dos Candeeiros”, uma iniciativa do 
Mural 18. A entrada é livre, mas precisa 
de ser reservada na câmara. 

Seixal
14 de maio, às 21h00

Agenda
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Coleção pessoal  
de Lauro António  
à mostra em Setúbal 
Parte do acervo pessoal do cineasta já pode 
ser visto e sentido por todos os que gostam de 
cinema. Filmes, CD´s, discos em vinil, objetos, 
fotos, cartazes. Há de tudo um pouco para os 
cinéfilos apreciarem.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

SE É UM APAIXONADO por cinema já 
pode visitar gratuitamente a Casa das 
Imagens Lauro António - Biblioteca, Me-
diateca e Arquivo, localizada na Rua da 
Velha Alfândega, em Setúbal. Apresenta 
parte do espólio que o cineasta reuniu ao 
longo da sua vida, com um total de cerca 
de 50 mil peças, em diferentes conteúdos 
relacionados com os audiovisuais. 

Lauro António, de 78 anos, revelou ao 
Semmais que espera que a Casa das Ima-
gens seja “bem acolhida” pelas gentes da 
região e que “resulte numa boa relação 
cultural com a população de Setúbal e não 
só. É um acervo disponibilizado com mui-
ta amizade e espero que seja bem apro-
veitado e que possa sensibilizar os mais 

novos para o gosto pelo cinema”.
O cineasta, natural e residente em Lis-

boa, diz que decidiu doar parte do seu es-
pólio porque gosta de Setúbal e das suas 
gentes que o têm recebido “muito bem” e 
que reagem “bem” às suas iniciativas. “Eu 
já tinha uma forte ligação a Setúbal antes 
das Masterclasses, desde os tempos em 
que o Carlos César me convidou para en-
cenar a peça de teatro “A Encenação”, de 
minha autoria, no TAS, nos anos 80, ainda 
no velho Luísa Todi”, recorda, acrescen-
tando que também foi “um dos organi-
zadores do primeiro Festróia, juntamente 
com o meu amigo Manuel Costa e Silva”.

Alguns livros e DVD´s do cineasta ain-
da se encontram em sua casa, mas, a seu 

tempo, todo o acervo passará para a Casa 
das Imagens. “Por falta de espaço no edifí-
cio disponibilizado e porque estou ainda a 
utilizar algumas peças em trabalhos, ainda 
tenho algum material em casa, mas tudo 
irá passar para a Casa das Imagens”, vinca.  

AUTARQUIA ESPERA QUE ESPAÇO  
SEJA DE PARAGEM OBRIGATÓRIA

A presidente da câmara de Setúbal, 
Dores Meira, espera que o espaço seja 
“um ponto de passagem obrigatória para 
todos os que gostam de cinema”.

Recorde-se que Lauro António foi 

convidado pelo ex-diretor do Forum Luí-
sa Todi, João Pereira Bastos, para organi-
zar e dinamizar as Masterclasses de his-
tória do cinema que decorre há cerca de 
sete anos em Setúbal e que apresenta um 
balanço “extremamente positivo”. “Temos 
gente a aderir, com grande interesse, de 
todas as faixas etárias e de todos os ex-
tratos sociais. Muitos deles são já quase 
como uma enorme família que se reúne 
à segunda-feira para fruir de um bom fil-
me”, sublinha Lauro António. As Master-
classes, comentadas, são gratuitas e reali-
zam-se às segundas-feiras à noite. 

Acervo do cineasta é constituído por cerca de 50 mil peças
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As pescas  
e o seu 
definhamento
VAI LONGE o tempo em que o setor 
marítimo dava cartas na região, pela 
riqueza económica e social trazida 
pela dinâmica dos portos e das docas 
de pesca de Sesimbra, Setúbal e Sines. 
Essa dimensão de parte do setor pri-
mário da economia regional esfumou-
-se nos tempos do “cavaquismo” e das 
políticas europeias para o setor.

No caso da pesca costeira, hoje já 
quase que não se regateiam quotas 
para a sardinha, porque não há quem 
as apanhe nas quantidades permiti-
das. Faltam homens do mar, homens 
da pesca, porque a atividade perdeu 
valor e, sobretudo, não se renovou em 
geração.

Não sei se a pesca é um parente 
pobre das nossas políticas de desen-
volvimento, até porque tem havido 
algum investimento tanto em equipa-
mentos, infraestruturas e condições 
de mar, para barcos e para pescado-
res, mas cheira a pouco. Muito pouco, 
porque subsiste um sentimento que 
tudo vai bem, porque o peixe chega 
à mesa, mas na realidade o setor vai 
definhando. 

Ao longo das várias eleições au-
tárquicas em concelhos com tanta 
tradição no mar e nas pescas, como 
acima refiro - Sesimbra, Setúbal, Sines 
e, mais recentemente, Caparica, Tra-
faria e Fonte da Telha, que ganharam 
algum peso - é rara a alusão a este im-
portante cluster da economia local. E 
isso, a meu ver, é um sinal. 

Vale que, por exemplo, a Docapes-
ca de Sesimbra, seja a primeira do país 
em transação de pescado e a segundo 
em rendimento, mas uma grande par-
te dos pescadores locais, profundos e 
experientes conhecedores do “métier” 
zarparam para as mesas dos cafés e 
dos restaurantes, numa reconversão 
exigida pela fragilidade do setor. 

E apesar dos progressos na for-
mação que o país tem experimentado, 
oferendo aos jovens maior capacita-
ção para a atividade, uma profissão 
honrada e um percurso profissional 
irrepreensível, as tripulações conti-
nuam com lugares vagos, recorrendo, 
quase sempre, a braços estrangeiros.

Pode dizer-se que é o que é... E 
que são sinais dos novos tempos. Mas 
talvez valesse a pena olhar para o fe-
nómeno, porque a pesca é daqueles 
setores vitais que não pode continuar 
a sofrer uma tão grande erosão de re-
cursos humanos. 

Quando a sardinha deixar de che-
gar à mesa com tanta abundância, e a 
que chegar a preços principescos, tal-
vez se comece a olhar para o fenóme-
no com outra atenção. E, sobretudo, 
ouvir as associações de armadores e 
os pescadores na procura de soluções 
que possam mitigar tão grave pro-
núncio. 

OPINIÃO

Uma ponte para  
o Futuro da Europa

Aqui chegados,  
é preciso continuar 
Setúbal!

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

JOÃO AFONSO LUZ
ADMINISTRADOR SIMARSUL

A SEMANA passada estive no Porto, 
acompanhando de perto as Cimeiras que 
aí se realizaram. No Porto reuniram-se, 
numa Cimeira Sindical, alguns dos mais 
importantes líderes políticos e sindicais 
da Europa. Logo aí, ficou patente a impor-
tância que a dimensão Social da Europa 
tem para todos a despeito de as perspec-
tivas serem múltiplas. Houve da parte da 
quase totalidade dos líderes presentes 
uma assumpção clara, da necessidade 
de reduzir as desigualdades e de encon-
trarmos respostas que possam mitigar os 
efeitos que as transições digita e verde e 
que ao mesmo tempo sejam uma respos-
ta para os problemas demográficos que a 
Europa enfrenta.

Da Cimeira Tripartida resultou um do-
cumento que nos deve dar, a todos uma 
grande esperança, e que deve aguçar a 
nossa exigência face ao governo nacio-
nal. Trata-se de um acordo subscrito pe-
los parceiros sociais europeus e pelos 
governos, acordo que consagra o papel 
dos parceiros sociais no centro das deci-

sões ao nível do emprego, e da formação. 
A Cimeira do Porto foi importante porque 
reconheceu que os parceiros sociais são 
fundamentais para a retoma da economia 
e que o diálogo social tripartido e a ne-
gociação colectiva estão entre os instru-
mentos de uma retoma que se pretende 
capaz de gerar emprego de qualidade e de 
reduzir as desigualdades.

Está agora, nas mãos dos Estados 
Membros em diálogo com os parceiros 
sociais, cumprir e implementar aquilo 
que foi decidido. É um facto que muitos 
por esta Europa fora, em nome da sobera-
nia e de práticas locais consagradas pelas 
tradições autoritárias de diversas índo-
les, tudo fazem para que o diálogo social 
seja letra morta. A quem interessa que a 
Europa falhe na implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais? A quem in-
teressa lançar o descrédito sobre uma ini-
ciativa que colocou a dimensão social da 
Europa no centro das políticas europeias?  
Quem vê na democracia uma ameaça?

O êxito da Europa trouxe-lhe inimigos 

externos e internos. Uma Europa coesa 
social e territorialmente é uma potên-
cia sobretudo, se juntarmos à indústria 
inovadora, a capacidade de enfrentar os 
novos desafios e a vontade de dar aos ci-
dadãos melhores condições de vida e de 
trabalho. 

O que se passou no Porto terá de ter 
consequências, terá de ser mais do que 
palavras. Compete agora, a todos nós 
cidadãos e aos parceiros sociais serem 
exigentes no cumprimento das metas 
concretas a que os Estados se compro-
meteram. A participação dos cidadãos nas 
decisões é promovida, na Europa, de uma 
forma que não tem paralelo em mais lugar 
nenhum no mundo. A democracia, na Eu-
ropa, começa nos locais de trabalho com 
o reconhecimento do papel da negociação 
colectiva e do diálogo social como instru-
mento para a redução de desigualdades e 
para o desenvolvimento económico.

O Porto poderá ficar na história euro-
peia como um marco para o futuro da Eu-
ropa, só depende de todos nós europeus. 

EM DUAS DÉCADAS, Setúbal inverteu o 
rumo de degradação e recolocou-se na 
senda do progresso.

Ao longo deste período de tempo, 
aqueles que estiveram à frente dos des-
tinos do concelho enfrentaram o caos fi-
nanceiro e organizativo do município dei-
xado pela gestão anterior; a diminuição 
dos fundos comunitários e dos níveis de 
comparticipação; uma brutal crise eco-
nómica, financeira e social, agravada por 
políticas de austeridade; uma pandemia, 
cuja plenitude dos seus efeitos ainda está 
por conhecer.

É neste, sempre difícil, contexto que a 
CDU enfrenta com êxito, por todos reco-
nhecido, o desafio de modernizar o con-
celho, atrair investimento, requalificar o 
espaço público, criar e reabilitar equipa-
mentos culturais e desportivos, dotando-
-os de uma programação de qualidade, 
requalificar património histórico, preser-
var os bens naturais do concelho, envol-
ver as populações na concretização das 
soluções para os problemas existentes.

Não é possível ser exaustivo, mas não 
deixo de sublinhar alguns marcos neste 
percurso: a devolução da frente ribeiri-

nha à cidade, designadamente a praia da 
Saúde e o Parque Urbano de Albarquel; 
a compra e reabilitação do Quartel do 11 
e a instalação da Escola de Hotelaria e 
Turismo; a reabilitação do Fórum Luísa 
Todi; a Galeria do Banco de Portugal; a 
reabilitação e modernização do Mercado 
do Livramento; a Casa da Baía; a Casa da 
Cultura; os postos de Turismo; a pousada 
da Juventude; a Gráfica, centro de criação 
cultural; a criação das bacias de retenção 
na Várzea; a grande obra de reabilitação 
de um monumento nacional, assumida 
pelo município, com a recuperação do 
Convento de Jesus que se encontrava em 
risco de degradação irreversível.

A tudo isto e ao muito que aqui não 
cabe, importa ainda referir o trabalho 
que se realiza com as Freguesias, o mo-
vimento associativo, os demais agentes 
de desenvolvimento que torna possível a 
tomada de decisões mais conscientes e o 
envolvimento de todos na construção de 
soluções. Não é, igualmente, possível ig-
norar a participação das populações, de-
signadamente no âmbito dos programas: 
Setúbal Mais Bonita; Nosso Bairro, Nossa 
Cidade; Ouvir a População, Construir o 

Futuro que revelam que a participação ci-
dadã pode ser efetiva e determinante para 
a melhoria das condições de vida.

Perante tudo isto, perante a evidência 
e a intensidade da transformação opera-
da, de tal ordem que nem os adversários 
políticos conseguem deixar de reconhe-
cer o alcance do trabalho realizado, é im-
perativo dizer: Aqui chegados, é preciso 
Continuar Setúbal!

Como ficou demonstrado na apre-
sentação de André Martins, candidato da 
CDU à Presidência da Câmara Municipal, 
há muito a fazer e só a CDU se apresenta 
com uma visão estratégica, com os pro-
tagonistas certos e com proposta credí-
veis para o concelho e já apontou, entre 
outras, as seguintes prioridades: a salva-
guarda dos valores naturais e patrimo-
niais, a aposta na mobilidade sustentá-
vel e no transporte público, a criação de 
novas centralidades, a criação de novos 
equipamentos desportivos e culturais 
descentralizados, a erradicação de barra-
cas e habitações sem condições, a retoma 
da gestão pública da água e do saneamen-
to, sempre com o objetivo de continuar a 
construir mais Setúbal. 
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Turismo 2021. Três Passos.  
Um Longo Caminho.

A Nossa (PSD) Vez  
de Ganhar Setúbal

TURISMO SEMMAIS
JORGE HUMBERTO
COLABORADOR

UM CAFÉ E DOIS DEDOS  
DE CONVERSA
PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

NA PRIMEIRA semana do resto das nos-
sas vidas o turismo regressa. Em que con-
dições regressa é a interrogação do mo-
mento. Três passos serão decisivos para 
determinar o que nos espera até final do 
ano. E o final do ano será sempre o final 
de um pequeno ano em que três meses se 
perderam e os outros nove continuam a 
ser, em larga medida, uma interrogação.

O primeiro grande passo é controlar a 
pandemia. Com pandemia não há turismo 
ou, como temos assistido, há turismo aos 
soluços. Ora é o Reino Unido que nos co-
loca no “vermelho” ora é a Alemanha que 
olha para o Algarve com desconfiança (o 
que aconteceu apenas há duas semanas). 
Por isso o maior contributo para o turismo 
é a imunidade de grupo. Tudo o resto são 
aproximações. Aproximações com avanços 
e recuos e que fazem com que qualquer in-
vestimento na promoção dos nossos desti-

nos possa não passar de precipitações. E o 
dinheiro (em particular o dinheiro dos con-
tribuintes ou seja o seu) nunca foi tão caro. 
Nem tão oportuno saber gastá-lo. Às vezes 
“fazer de morto” é a maior prova de vida.

A boa notícia é que a vacinação está a 
correr bastante bem. Elogio a quem a or-
ganiza. Elogio a quem a põe no “terreno” 
ou seja nos nossos braços. Esta é a ação 
decisiva para o turismo. Não apenas em 
Portugal mas por toda a Europa onde estão 
os nossos principais mercados. E nos EUA, 
Brasil e China onde estão alguns dos nos-
sos ex-futuros principais mercados.

O segundo grande passo é salvar as em-
presas. É a lei “da oferta e da procura”. Se 
quando chegar a procura não houver oferta 
valerá de pouco todo o esforço que fizemos. 
As empresas do turismo e todo o saber que 
construíram ao longo das últimas duas dé-
cadas são o centro da nossa oferta. Manter 

os apoios mais um pouco é o que poderá 
fazer a diferença. As pessoas que são o ros-
to do turismo estão desejosas de ver o rosto 
dos turistas. E os turistas são hoje um con-
tributo decisivo para a riqueza das nossas 
comunidades e até para a alegria das nossas 
cidades e dos nossos territórios.

O terceiro passo é o transporte aéreo. 
Neste ano de pandemia, entre março de 
2020 e fevereiro de 2021, houve uma que-
bra de 80% (80% !!!) no número de pas-
sageiros desembarcados nos aeroportos 
portugueses. Se pensarmos que na Região 
de Lisboa o turismo internacional “valia” 
90% do turismo está tudo, ou quase tudo, 
dito. Falta dizer, para sermos realistas, que 
a oferta existente está dimensionada para 
uma procura internacional. Apenas o mer-
cado interno não é suficiente para manter 
as empresas e o emprego no turismo tal 
como o conhecemos.

Podendo parecer que esta realidade 
não nos “toca” ou não nos afeta atentemos 
na evolução para a crescente internacio-
nalização do turismo na nossa Região. Em 
Almada os turistas internacionais são 70% 
do total, em Sesimbra 51%, em Setúbal 48% 
(tudo indicadores de 2019). Imaginem que 
eles por arte mágica desapareciam. Desa-
pareceria, com eles, uma parte muito signi-
ficativa da nossa realidade turística.

Querem, por isso, saber do turismo? 
Acompanhem a taxa de vacinação. Aqui e 
em todo o lado. Está aí a chave do futuro 
do turismo. Um longo caminho nos espera. 
Com ou sem surpresas. Talvez o futuro seja 
diferente do passado recente. Talvez nem 
tanto. Quem sabe?

Ah, no passado fim-de-semana foram 
administradas 183.000 vacinas. Grande 
notícia para o turismo. Para além de grande 
notícia para a vida de tantas e de tantos. 

VIVEMOS um período particularmente 
atípico e que tem apresentado resultados 
inesperados.

Veja-se o caso do Sporting, inespera-
díssimo campeão, num ano de forte de-
sinvestimento, tanto em recursos huma-
nos, como até de expectativas.

Na política, estamos em ano de au-
tárquicas e o PSD do Distrito de Setúbal 
apresenta ao seu eleitorado um leque de 
excelentes candidatos.

Nomes e projectos como o do líder da 
distrital, Paulo Ribeiro para Palmela, ou 
do ex-líder Bruno Vitorino, para o Bar-
reiro, ambos vereadores nos seus conce-
lhos, ambos ex-deputados, conhecedores 
do distrito, numa visão macro (nacional), 
média (Distrital) ou Micro (municipal e ao 
nível das suas freguesias), dão-nos todas 
as garantias de que estamos a apresentar 
excelentes projectos e não menos exce-
lentes candidatos.

Na mesma senda, em Almada, esta se-
mana foi apresentado o nosso candidato 

– Nuno Matias, e não podia ter começa-
do melhor a sua candidatura, com uma 
apresentação pública que contou com a 
presença dos líderes nacionais do CDS-
-PP, do PPM e do PSD, assim como repre-
sentantes do Aliança e do MPT, sendo que 
o próprio Rui Rio revelou a todos os pre-
sentes que convidou pessoalmente Nuno 
Matias para integrar a lista de deputados e 
o mesmo declinou em prol deste projecto. 
Jovem, empreendedor, mas já com pro-
vas dadas enquanto vereador, deputado 
e também profissionalmente, apresenta-
-se ao eleitorado a liderar uma coligação 
que promete muito. Será um voto seguro 
numa alternativa credível. 

No Seixal, apresentaremos um jovem 
quadro do partido, Bruno Vasconcelos, 
enquanto que em Sines, preparamos uma 
boa surpresa, mas que só para a semana 
será apresentada publicamente. Mas de 
outras candidaturas, que o PSD apresen-
tará no Distrito, falarei noutra ocasião, 
porque hoje quero falar-vos da nossa 

maior aposta – precisamente a Câmara 
Municipal de Setúbal, pois o PSD parte 
para esta eleição para a ganhar.

E não fizemos por menos, apresentan-
do alguém com o currículo do Dr. Fernan-
do Negrão. Homem da terra, magistrado 
de formação, ex-ministro, líder parlamen-
tar pelo PSD, tem todas as condições, não 
só de nos levar à vitória, como de levar 
Setúbal a dar o salto qualitativo que me-
rece no contexto nacional.

Fernando Negrão é o homem certo, 
no lugar certo, no tempo certo. E o PSD 
merece que finalmente lhe creditem essa 
aposta, pois temos sempre dado provas 
com um, desculpem-me a imodéstia, ex-
celente trabalho autárquico, de uma for-
ma bastante abrangente, e reconhecida 
por todos os partidos. Pergunto-me: por-
que raio nunca o PSD ganhou uma Câma-
ra no Distrito de Setúbal? Mas somos pio-
res do que os restantes candidatos do PSD 
pelo resto do País? Claro que não. Somos 
piores que todos os candidatos da esquer-

da que até hoje defrontámos? Claro que 
não. Pelo menos, não sempre.

Todos sabemos que é uma questão 
ideológica e um estigma do próprio elei-
torado de direita, que normalmente vai 
às urnas em eleições legislativas (mes-
mo com maus, ou menos bons, candida-
tos) e não vai com o mesmo fervor, em 
eleições autárquicas. Nem sequer é por 
não acreditar nos seus candidatos, mas 
por entender que não vale a pena, es-
quecendo-se que, se fossem, poderiam 
ter uma surpresa.

Está na hora de mostrarmos que 2021 é 
uma não especial e que vai ficar na memó-
ria de todos. Para todos, por um mau mo-
tivo (pandemia), para outros com a alegria 
por ver o seu Sporting finalmente campeão, 
com a surpresa dos crónicos vencedores – 
Benfica e Porto, mas com a maior (e boa) 
surpresa a ser reservada lá para Outubro, 
com a primeira vitória do PSD numa Câma-
ra do Distrito de Setúbal.  E vocês, que me 
está a ler, vai contribuir para esse feito. 

OPINIÃO

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA
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