
Nova ponte-cais  
em Sesimbra reforça 
peso da pesca
A nova estrutura vai permitir uma 
coabitação mais emancipada entre 
o setor da pesca e a atividade 
marítimo-turística. A obra da APSS 
na maior docapesca do país custou 
mais de três milhões.
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PS escolhe Fernando 
José e Ana C. Mendes 
para Setúbal
A líder parlamentar vai ser 
candidata à Assembleia Municipal 
e o deputado Fernando José vai 
disputar a eleição à presidência da 
câmara sadina. Só falta a concelhia 
dar luz verde.
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Secil investe  
86 milhões para se 
tornar top mundial
Em contraciclo económico, a 
cimenteira do Outão investe forte 
na retirada dos combustíveis 
fósseis e aposta tudo na eficiência 
energética. O funcionamento do 
projeto deverá arrancar em 2022. 
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ABERTURA

INFRAESTRUTURA RESOLVE REIVINDICAÇÃO ANTIGA DA COMUNIDADE PISCATÓRIA 

Nova ponte-cais emancipa pesca  
no porto de Sesimbra
Com duas frentes acostáveis a nova infraestrutura vai permitir separar a pesca e as atividades 
marítimo-turísticas no porto Sesimbra. A obra suplantou os três milhões de euros.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O PORTO de Sesimbra galgou mais um 
passo no seu reordenamento com a cons-
trução da Ponte-Cais n.º 4, reivindicação 
antiga das gentes locais e da sua comuni-
dade piscatória, permitindo a separação 
da pesca das atividades marítimo-turísti-
cas, incluindo a náutica de recreio.

A empreitada, que orçou em 3,25 mi-
lhões de euros, foi operada pela Adminis-
tração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 
(APSS), e desenvolve-se numa extensão 
de 900m2, em duas frentes acostáveis 
de cerca de 182m de comprimento, per-
mitindo a acostagem simultânea de doze 
embarcações de maior porte. “Trata-se de 
uma obra emblemática da APSS, que re-
presenta a grande articulação que existe 
com a Docapesca e com as autoridades 
locais, oferecendo uma melhor organiza-
ção funcional do porto de pesca”, refere 
José Emílio Castel Branco, presidente da-
quela entidade.

Esta obra, considerada estratégica 
“para a emancipação” do setor piscatório 
de Sesimbra, veio resolver a grande confli-
tualidade que existia entre os operadores 
da pesca naquele porto e as empresas que 
se dedicam ao cluster marítimo-turístico, 
que nos últimos anos fizeram da localida-
de uma espécie de meca neste setor. “Este 
empreendimento veio resolver a gestão 
nem sempre fácil entre as suas atividades, 
tendo em conta o grande crescimento das 
marítimo-turísticas que, para se ter uma 
ideia do crescimento registado, em 2009 tí-
nhamos cinco empresas e hoje são mais de 
60”, sublinha ao Semmais o presidente da 
câmara de Sesimbra, Francisco Jesus. Para 
além disso, explica o edil, Sesimbra detém 
hoje o principal spot de mergulho do país, 

por estar virada a Sul, com maior proteção 
a banhar o Parque Marinho Luiz Saldanha.

O projeto foi acarinhado pela antiga 
ministra Ana Paula Vitorino e arrancou 
ainda pelas mãos da ex-presidente da 
APSS, Lídia Sequeira, revelando, segundo 
os responsáveis, “o cumprimento de uma 
promessa que se insere há muito no plano 
estratégico de um porto que está limita-
do na sua expansão, mas tem uma grande 
importância na pesca nacional”, referiu a 
atual líder da APSS.

CLUSTER MARÍTIMO-TURÍSTICO 
TAMBÉM GANHA ‘INDEPENDÊNCIA’

Também o presidente da Docapesca, 
Sérgio Faias, enalteceu a concretização da 
obra, que resolve “uma convivência nem 
sempre harmoniosa entre as atividades 
marítimo-turísticas e a pesca”, ao mesmo 

tempo que realça que este reordenamen-
to vai permitir não só a atracagem de em-
barcações de maior porte na nova Ponte-
-Cais nº 4, sendo que as de menor porte 
utilizarão a Ponte-Cais n.º 3, “num porto 
de pesca que lidera no país os desembar-
ques de pescado em lota”.

A inauguração ocorreu quarta-feira, 
com a presença da secretária de Estado 
das Pescas, Teresa Coelho, que frisou a 
importância do porto de Sesimbra na pes-
ca nacional. “Este porto e a sua comuni-
dade piscatória é um orgulho para o país, 
que tem mostrado um grande dinamis-
mo e grande envolvimento incluindo nas 
questões ambientais”, afirmou.

Com esta operação, abre-se também 
um novo ciclo de gestão para o cluster 
turístico no chamado plano de água a 
nascente da Ponte-Cais n.º 1 e a poente 

da Ponte-Cais n.º 2, cujo lançamento do 
concurso público de concessão está para 
breve. 

Docapesca  
de Sesimbra  
no topo nacional
O ano passado a Docapesca de 
Sesimbra atingiu cerca de 20 mil 
toneladas de pescado transaciona-
do, colocando-a no primeiro lugar 
a nível nacional. E é a segunda no 
que se refere a volume de negócios, 
a que não é alheia a sua situação 
portuária estratégica, virada a Sul, 
e o encerramento da Doca de Pe-
drouços, em Lisboa. Segundo os 
números de 2020, a frota piscatória 
local representou quase 22% do total 
nacional de capturas de pescado e 
cerca de 14% em valor de transações 
em lota. Entre as espécies mais cap-
turadas contam-se a cavala, sardinha 
e o peixe-espada.

Variante 
Rodoviária até  
ao Zambujal  
é a luta seguinte
O presidente da câmara de Sesim-
bra, Francisco Jesus, garante que vai 
continua a lutar pela construção da 
Variante Rodoviária entre o porto e 
a zona da Zambujal. “É o que falta 
para a total emancipação do nosso 
porto e fizemos de tudo para que 
a obra fosse incluída no Plano de 
Recuperação e Resiliência do Go-
verno, com uma posição conjunta 
do município, APSS e comunidade 
piscatória em várias reuniões havidas 
com o ministro das Infraestruturas”, 
disse ao Semmais. O autarca lamenta 
que apesar do ministro Pedro Nuno 
Santos ter revelado “grande sensibi-
lidade para o projeto” se ter perdido, 
neste caso, o aproveitamento destes 
fundos extraordinários do PRR, via 
orçamento de Estado, uma vez que 
a União Europeia não financia rodo-
vias. “Propomos uma solução mais 
curta, sustentável e economicamen-
te mais vantajosa, até ao Zambujal, 
como a primeira de três fases, e 
orçada em três milhões de euros, 
por se concentrar ali as zonas indus-
triais do concelho”, afirma Francisco 
Jesus.
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EFEITOS DE UM ANO DE PANDEMIA DEIXAM RASTO DE CARÊNCIAS FINANCEIRAS NO DISTRITO

Mais de 30 organizações sociais 
fecharam por falta de meios
Idosos, crianças e jovens são os mais afetados. Estudo do Politécnico de Setúbal diz  
que nos próximos três meses mais 18 por cento das instituições podem encerrar.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

APÓS UM ANO de efeitos da pandemia de 
Covid-19, 33 (22 por cento) de um total de 
151 Organizações de Economia Social (OES) 
do distrito de Setúbal foram obrigadas a 
encerrar atividade por falta de condições 
financeiras e materiais. A conclusão é de 
um estudo nacional elaborado pelos Insti-
tutos Politécnicos de Setúbal e Portalegre 
que concluiu ainda que as instituições mais 
afetadas laboravam nos sectores da arte, 
cultura, desporto, educação e juventude.

Denominado “Economia Social em 
Portugal no contexto Covid-19”, o estudo 
desenvolveu-se desde março do ano pas-
sado. Em Setúbal, uma equipa de investi-
gadores liderada pela professora Márcia 
Santos concluiu também que entre as 
pessoas mais afetadas pela crise que está 
a assolar as OES encontram-se os idosos, 
seguidos das crianças e jovens.

O estudo a que o Semmais teve aces-
so revela que para além dos 22 por cento 
de instituições que encerraram, outras 62 
por cento tiveram de reduzir drástica e 
moderadamente as suas atividades. Ape-
nas 13 por cento das OES dizem que con-
seguiram manter o mesmo desempenho.

De acordo com os peritos do Institu-
to Politécnico de Setúbal (IPS) são 52 por 
cento as pessoas detetadas com carên-
cias diversas, destacando-se os idosos, 
os quais revelam, sobretudo, problemas 
de saúde física e mental. Estes problemas, 
afirmam os investigadores, são conse-
quência do isolamento e diminuição de 
ocupações ativas.

De acordo com a equipa de Márcia 
Santos foram igualmente sinalizadas 
crianças e jovens com alterações compor-
tamentais devido ao facto de as escolas 
terem encerrado e também por viverem 
em contextos familiares de violência.

MUITAS ORGANIZAÇÕES PODEM VIR  
A ENCERRAR NO PRÓXIMO TRIMESTRE

Mesmo com as medidas de desconfi-
namento em vigor, há diversas organiza-
ções do distrito que admitem poder vir a 
encerrar nos próximos três meses. São, 

mais concretamente, 18 por cento dos in-
quiridos, sendo que um quinto dos mes-
mos são Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social (IPSS).

No inquérito a que responderam, estas 
organizações referem não ter condições 
para continuarem a manter os postos de 
trabalho, sendo que 29 por cento disse-
ram mesmo que não conseguem pagar a 
totalidades das remunerações.

O estudo, que salienta a resiliência 
demonstrada pelas organizações, mas 
também o sentimento de que a Seguran-

ça Social teria capacidade e obrigação de 
auxiliar na resolução dos problemas, refe-
re que 38 por cento dos inquiridos recor-
reram a apoios públicos para aumentarem 
os seus recursos, ao passo que 46 por cen-
to diminuíram as despesas não essenciais.

Houve ainda um claro desinvestimen-
to em muitas OES, que optaram por adiar 
despesas relativas a trabalhos de manu-
tenção, assim como procederam ao en-
cerramento de alguns serviços e ao corte 
de gastos com pessoal. Do total de inqui-
ridos, apenas 14 por cento afirmaram ter 
realizado, no período do estudo, parcerias 
com outras entidades.

Os investigadores revelam, por outro 
lado, que entre as OES que responde-
ram, foi detetada uma manifesta falta de 
formação profissional nos quadros. Esta 
carência reporta-se, principalmente, às 
áreas que tratam de candidaturas, gestão, 
contabilidade, finanças, tecnologias e hi-
giene e segurança.

A nível nacional o estudo contemplou 
944 OES, sendo de referir que 12 por cen-
to (144) deixaram de realizar quaisquer 
atividades e que mais 11 por cento admi-
tem vir a encerrar em breve por falta de 
meios financeiros. Constata-se, pois, que 
comparativamente ao território nacional, 
as dificuldades sentidas em Setúbal são a 
duplicar (no caso dos encerramentos já 
consumados) e que são igualmente mais 
acentuadas no caso das instituições que 
deverão fechar portas nos próximos três 
meses. 

Sindicalismo com menos greves,  
mas mais ações nos tribunais
Trabalhadores portugueses continuam a lutar pelos salários.  
Na UE discutem-se formações, saúde e acompanhamentos familiares, 
assim como a evolução económica das empresas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O SINDICALISMO que hoje se faz no distri-
to de Setúbal nada tem a ver com o das dé-
cadas de 1970 e 1980. Os conflitos passaram 
dos locais de trabalho para as salas dos tri-
bunais. Mas, apesar de atualmente ser prio-
ritária a via do diálogo, os trabalhadores da 
região, tal como os da generalidade do país, 
continuam com direitos muito inferiores 
aos que são concedidos no resto da União 
Europeia (UE). Os sindicatos garantem que 
não perderam força e que apenas se adap-
taram às novas realidades. Já os trabalha-
dores continuam a auferir vencimentos 
muitos baixos, a terem acesso muito limita-

do a ações de formação e, em muitos casos, 
a desconhecerem até as próprias leis labo-
rais, ao ponto de muitos nem sequer sabe-
rem a quantos dias de férias têm direito.

“Quando vou a Bruxelas discutir 
questões laborais com outros sindicalis-
tas, quase acabo por ficar constrangido. 
Enquanto os representantes dos países 
nórdicos, dos Países Baixos, da Bélgi-
ca, etc, levam a discussão coisas como 
a formação ou o bem-estar familiar dos 
trabalhadores e respetiva família, nós, os 
portugueses, temos de colocar na mesa as 
questões salariais. explicou ao Semmais o 

presidente da UGT no distrito de Setúbal, 
Manuel Fernandes.

A pobreza de grande parte dos tra-
balhadores (um estudo recente diz que 
32 por cento dos quase dois milhões de 
pobres existentes no país são pessoas que 
estão empregadas) é igualmente salienta-
da por Carlos Trindade, dirigente da CGTP 
no distrito. “Há um problema estrutural. 
Existem muitos trabalhadores pobres e 
existe muito trabalho precário”, diz.

Se para Manuel Fernandes os sindica-
tos devem melhorar a sua representativ-
idade, Carlos Trindade salienta que estes 

continuam a ser fundamentais na procura 
de soluções. “Os sindicatos continuam a 
ser a voz dos trabalhadores, mas têm de se 
adaptar às novas realidades”, afirma.

Pandemia conduziu a uma década de 
regressão laboral

Ambos os sindicalistas estão de acor-
do em relação à utilidade dos sindicatos, 
tal como ambos se mostram preocupados 
com as assimetrias e desigualdades so-
ciais que, dizem, continuam a penalizar 
quem trabalha por conta de outrem.

“Com esta situação da pandemia, con-
sidero que os direitos dos trabalhadores 
regrediram dez anos. Aumentaram as 
desigualdades de género, as desigualdades 
sociais e territoriais. Descobriram-se, aos 
primeiros sinais da crise desencadeada pela 
pandemia, que os números do emprego 
que o Governo anunciava nem sequer eram 
verdadeiros”, diz o representante da UGT.

Para a CGTP, apesar de já não se veri-
ficarem as ameaças tão frequentes de out-
ros tempos, ainda subsistem métodos que 
atemorizam quem nem sequer vínculos 
laborais. “Nem sequer há possibilidade de 
discutir renovações de contratos”, refere 
Carlos Trindade. 
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AO BISPO DE SETÚBAL, D. JOSÉ ORNELAS CARVALHO

“Os leigos dão uma característica 
especial a esta nossa diocese”
O bispo de Setúbal está preocupado com a situação social na península, prepara mudanças 
na diocese para dar maior responsabilidades aos leigos, e faz um balanço dos cinco anos de 
ordenação como prelado sadino. 
ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM DR

Já há vozes a referirem que esta 
pandemia social pode colocar a região 
próxima do patamar da crise dos anos 
80. Considera um exagero?

Esta situação é mais grave em algumas 
dimensões, pelo seu carácter universal, pla-
netário que não nos afeta só a nós, mas a to-
dos. E tem que ser combatida de forma dife-
rente, porque não é fruto da situação interna. 
Repare que nós, aqui na península estávamos 
a recuperar, era notória essa recuperação na 
vida das pessoas. Felizmente tem havido al-
gum cuidado em proteção de emprego e a 
nível social, mas não sabemos quantas em-
presas vão manter-se e isso é uma preocu-
pação grande. E temos o fim das moratórias 
que pode gerar problemas graves.

Manifestou essa preocupação 
recentemente...

Nestes casos, vai ser muito importante 
que as instituições e o Governo saibam rever 
o fim destas moratórias, dando possibilidade 
às pequenas empresas e às famílias conse-
guirem sobreviver, depois de tanto sacrifício. 

Faz então uma análise positiva dos 
apoios sociais que foram movimentados 
durante a crise?

Pode-se questionar se foram suficien-

tes ou não, mas de qualquer forma foram 
importantes, agora é preciso que isso não 
acabe de tal maneira pela simples decla-
ração que o problema esta superado. Não 
se fazem declarações assim, é preciso ver 
no terreno o que isso significa. 

Pode haver aumento de desemprego 
galopante. Os sindicatos já o indiciam…

Vai depender da capacidade que as 
empresas tenham para se aguentarem, 
com planos de recuperação que sejam 
compatíveis com a situação real em que 
se encontram e não de pressupostos ge-
néricos. E é importante que os parceiros 
comerciais tenham a vitalidade para for-
necer e absorver, porque uma das coisas 
que também tem havido é a falta de for-
necimentos para que a economia volte a 
funcionar. À escala mundial isso coloca 
um problema ético, porque também a 
economia tem que funcionar com justiça 
e em favor da dignidade para todos. É a 
melhor forma de construir a economia do 
futuro.

Está a dizer que vamos aprender 
algumas lições certamente?

Espero bem que sim, aliás alguns si-
nais estão aí, acho que não são suficien-
tes, mas alguns sinais de países que têm 

mais possibilidades. E não me refiro só à 
questão das vacinas. Veja o que se está a 
passar na Índia, no Brasil ou em África, 
porque, quer queiramos ou não estas 
problemáticas da saúde vão chegar até 
nós. 

Podemos falar de uma desigualdade 
geoestratégica?

Por aí, o vírus fez uma globalização 
diferente e, como diz o Papa Francisco, 
mostra-nos um planeta a duas ou a dez 
velocidades. Há diversidade, e isso é posi-
tivo, mas todos têm que ter o mínimo para 
viver com dignidade e para ter o mínimo 
necessário. 

Há pouco acentuava a hipotética crise 
na nossa indústria, que é pujante 
na região. Como está a Diocese a 
acompanhar a situação?

Estamos no terreno, procurando solu-
ções para estes problemas, intensificando 
as respostas que estávamos a dar no auxí-
lio às famílias, na partilha que é dada em 
cada paróquia. O auxílio direto a quem 
precisa é dado pelos grupos paroquiais, 
mas em sinergia com as autarquias, e 
com outras instituições de solidariedade 
social, bem como com o Governo e a Se-

gurança Social. Esta articulação e sinergia 
tem sido muito útil para chegar a quem 
mais precisa, seja na alimentação, seja em 
computadores para as crianças que pas-
saram a estudar em casa. 

É uma crise muito heterogénea. É hora 
de reafirmar o papel insubstituível da 
igreja nestes domínios?

Acho que quem quer que fale em 
nome de Deus tem que falar em nome dos 
homens e tem que se preocupar com os 
homens, com o planeta, com os temas da 
ecologia, da paz.  O que falava há pouco 
da pandemia que não se vence se não 
houver um quadro diferente de pensar 
politicamente, economicamente e finan-
ceiramente. É um escândalo vermos com-
panhias que enriqueceram durante este 
período, com ganância, num aproveita-
mento da fragilidade dos outros.  Ou te-
mos capacidade de superar isto juntos ou 
vamos continuar com assimetrias e com o 
fosso que nos separa.

Que balanço faz destes anos de bispado?
Quando cheguei aqui disse que a pri-

meira coisa que tenho de fazer é aprender. 
Chegando aqui fiquei curto de ideias (ri-
sos), mas acho que estes cinco anos foram 
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de colocar os pés no chão, sentir esta rea-
lidade. Lembro-me que quando cheguei 
estava a chegar a imagem de Nossa Se-
nhora Peregrina e eu fiz mais quilómetros 
de procissão nesses 15 dias que na vida 
inteira, e ia sempre a dizer “põe os pés no 
chão”. Porque precisei de perceber o que 
era esta igreja, esta população, esta penín-
sula e para mim tem sido uma descoberta 
muita grande

É uma diocese difícil?
Não há dioceses fáceis, mas olhe aqui 

sinto-me muito bem, porque os dois bis-
pos anteriores ajudaram a criar algo mui-
to importante numa população muito di-
versificada ao longo dos séculos. Vamos 
celebrar 50 anos em 2025 e esta igreja fez 
um caminho que há medida que vou co-
nhecendo melhor mais me agrada e vou 
dando graças a Deus e a tanta gente que 
ajudou a criar esta igreja, incluindo os lei-
gos que deram uma característica espe-
cial à Diocese.

Tem falado com o seu antecessor,  
D. Gilberto Canavarro dos Reis? 

Sim, agora no confinamento falámos 
muito. Estava à espera que ele ficasse 
por aqui, o que seria um gosto, porque 
foi crescendo uma grande amizade e um 
diálogo muito franco. Também quando 
ainda estava o D. Manuel - foi uma gran-
de bênção de Deus tê-lo como primeiro 
bispo de Setúbal e no período em que foi. 
Isso é algo importante na história recen-
te na vida de uma diocese com quase 50 
anos. 

O senhor bispo é tido mais como 
pensador, um teólogo e menos homem 
do terreno. Esse cariz diplomático tem 
ajudado?

Acho que depende. Quem quer traba-
lhar na sociedade tem que ser a verdade 
de si próprio, eu não vou deixar de ser bis-
po e cristão, mas também os outros têm 
que ser o que são e eu tenho que lhes dar 

esse lugar, porque se eu quiser o lugar de 
todos sobre a minha visão, então a minha 
atuação ia ser muito curtinha. O mundo 
precisa da diversidade de aproximações 
aos problemas e soluções, não pretendo 
tê-las todas. 

Há ou não uma crise de vocação. Tem 
havido um decréscimo de seminaristas 
na diocese...

Olhe, no domingo passado instituímos 
cinco seminaristas que estão no final de 
curso e isso é um grande dom, mas não é 
suficiente porque temos de mudar os para-
digmas da presença e da missão do padre. 

Como se faz isso?
Instituir para que tenham este pa-

pel estável na igreja não simplesmente 
porque vão ler, mas são também leitores 
que ajudam a ler, que movem a comuni-
dade a partir da palavra. Que movem a 
comunidade a partir da liturgia, a partir 
da caridade. O Papa diz “vocês têm que 
criar outros ministérios, porque isto não 
é só uma questão da igreja”. Do que pas-
sa dentro dos muros da igreja é para fora, 
portanto o ministério da caridade tem 
que ser um ministério fundamental por-
que a missão da igreja é feita por leigos 
e estes não podem ser apenas cérebros 
obedientes colaboradores dos padres. 
Na diocese criaram-se já alguns departa-
mentos que estão a trabalhar muito bem, 
sob a responsabilidade de leigos. A gestão 
da paróquia e o apoio aos paroquianos 
não precisam de estar só nas mãos dos 
padres. 

Mas confirma que há uma redução de 
novos padres?

É uma preocupação a diminuição do 
clero, sim. Todos os anos vai havendo, 
mas não me angústia. Quero é seguir 
este novo caminho do Sínodo que va-
mos começar na igreja, queremos esse 
caminho para concluir no 50º aniversá-
rio da diocese. Mais abertura à comuni-
dade leiga, com mais responsabilidade. A 
responsabilidade do padre é a fé e os sa-
cramentos, e mesmo isso não o faz sozi-
nho. Por estes dias, por exemplo, vamos 
nomear como chanceler da diocese uma 
senhora, não é uma moda, é algo que já 
bem detrás. 

E o papel da Cáritas?
É central porque atua em conjunto 

com o recém criado Departamento Sócio-
-Caratativo, que agrupa os grupos dioce-
sanos e de ação social. 

Recentemente fez uma declaração 
em que afirma não estar disposto a 
condenar ninguém a propósito da 
eutanásia. Quer explicitar melhor?

Eu já fiz funerais de pessoas que se 
suicidaram e nestes casos é preciso um 
acréscimo de misericórdia. Nestes casos, 
não é questão de mandar ninguém para o 
céu ou para o inferno. Nem sequer é por 
ser cristão, é uma questão civilizacional. 
Não condeno, mas não posso concordar 
com tal desígnio. 

(Pode ver esta entrevista completa  
em semmais.pt a partir deste sábado)

Cristo-Rei com 
dívidas totalmente 
liquidadas
D. José Ornelas mostra um sorriso 
de satisfação com o facto de ter 
concluído o pagamento da restante 
dívida do Santuário do Cristo-Rei, 
principal fonte de receita da dioce-
se. E, apesar da situação financeira 
frágil, já pensa nas obras de remo-
delação que aquele equipamento 
necessita. “Estas coisas demoram o 
seu tempo e as mudanças também. 
Por agora, com a pandemia, temos 
que tratar das pessoas que lá traba-
lham e das restantes despesas, mas 
esperamos que as receitas futuras 
possam ajudar à pastoral da diocese”, 
refere. Orgulhoso da nova Igreja do 
Imaculado Coração de Maria, em 
Setúbal, projeta igualmente aumen-
tar aquele complexo “à medida das 
possibilidades”.
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INVESTIMENTO DE 20 MILHÕES DE EUROS PARA NOVO QUATRO ESTRELAS EM SESIMBRA 

Terreno da antiga conserveira  
vai ter uma ‘nova vida’
O edifício de uso misto prevê, além de um aparthotel, área de habitação, cem lugares de 
estacionamento e um espelho de água decorativo com ligação até ao mar. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

É OFICIAL: um novo empreendimento 
hoteleiro e habitacional vai emergir bem 
no coração de Sesimbra, no antigo ter-
reno anteriormente ocupado pela antiga 
fábrica de conservas, após aprovação, por 
unanimidade, em reunião de câmara de 21 
de abril, do Pedido de Informação Prévio 
(PIP) para o projeto de grande dimen-
são ocupar a Rua da Cruz, Largo Eusébio 
Leão e Rua Amélia Frade. “Era um espaço 
do antigo armazém, antiga praça que será 
reabilitada e que vai transformar o centro 
da vila. Além disso, não é uma operação 
estritamente habitacional para segunda 
habitação. Haverá apartamentos turísti-
cos que prevê uma unidade hoteleira que 
para nós é importante até do ponto de 
vista de criação de emprego, da dinâmica 
do turismo e do próprio concelho”, conta 
ao Semmais o presidente do município, 
Francisco Jesus. 

O edifício de uso misto prevê um apar-
thotel de quatro estrelas, zona habitacio-
nal, um espaço destinado a equipamento 

e um espelho de água decorativo que faz a 
ligação entre o edificado e o mar. O futu-
ro empreendimento vai, também, favore-
cer a vila com mais 100 novos lugares de 
estacionamento público. “Ao juntarmos 
aos 300 lugares do Sesimbra Shell e da 
operação que estamos neste momento a 
tramitar para o reordenamento da Aveni-
da da Liberdade, nomeadamente ao nível 
do estádio, estamos num curto espaço de 
tempo, entre 4 a 5 anos, a falar na criação 
de 1100 novos lugares de estacionamento 
em Sesimbra”, sublinha o autarca.

PROJETO PREVÊ PRESERVAÇÃO  
DE PAVILHÃO DA ANTIGA FÁBRICA 

Envolvendo um investimento global 
na ordem dos 15 milhões de euros, aos 
quais acrescem mais cinco milhões pela 
aquisição do terreno privado, o empreen-
dimento de “grande qualidade arquitetó-
nica” num terreno com capacidade cons-
trutiva face aos instrumentos de gestão 
do território privado, previsto para cons-

trução, que permite uma ampla renova-
ção da envolvente e com o reenquadra-
mento e reaproveitamento de um edifício 
histórico que se encontrava “em processo 
de degradação”, garante a preservação 
de um dos pavilhões da antiga fábrica 
de conservas que existiu no local e que 
constitui uma referência histórica da vila. 
Ficam, ainda, asseguradas “a reabilitação 
e ampliação quase a triplicar da área do 
Largo Eusébio Leão, a requalificação da 
Rua Amélia Frade e da Rua da Cruz”. 

A autarquia está em negociações com 
o promotor responsável pela operação 
do projeto, SJLS, no sentido de adquirir 
todo o piso térreo confinante com a Rua 
Amélia Frade e Largo Eusébio Leão, que 

inclui o antigo pavilhão de fábricas.  Até 
ao momento é desconhecida a data para 
o arranque dos trabalhos de construção, 
no entanto, e segundo o edil de Sesimbra, 
“na melhor das hipóteses entre setembro 
e outubro é expectável que aconteça algu-
ma coisa no terreno”. 

Apesar da pandemia, o município tem 
sido “um território atrativo em termos de 
investimento turístico”, e no próximo mês 
está previsto o aumento da planta hote-
leira da vila com a abertura do Sesimbra 
Shell, situado na primeira linha do mar, e 
que fora adquirido pelo grupo Turim Ho-
tels, após falência do anterior promotor 
que deixara inacabado o empreendimen-
to. 
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Montijo homenageia floricultura  
com arte de assinatura italiana 
Ainda antes das eleições, o centro da rotunda do antigo apeadeiro 
de Sarilhos deixará de ser em terra batida para passar a acolher uma 
escultura do artista que já trabalhou para Madonna. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

PARA HOMENAGEAR a floricultura, uma 
atividade económica “fundamental” para 
o desenvolvimento do concelho do Mon-
tijo, o município lançou o repto ao artista 
plástico italiano Tony Cassanelli, que já 
trabalhou para a Madonna, para desenhar 
uma escultura que será colocada numa 
das principais entradas da cidade. 

“É um artista plástico muito reconheci-
do mundialmente, e, por isso, convidámo-
-lo a apresentar ideias para uma escultura 
de reconhecimento ao setor da floricultu-
ra que no Montijo dá emprego a mais de 
300 pessoas”, revelou ao Semmais, Nuno 
Canta, presidente da câmara, que reco-
nhece que esta atividade tem passado “um 
mau bocado” devido à crise decorrente da 
pandemia. “Como a flor não é um bem de 
primeira necessidade, este negócio tem 
sofrido em termos de vendas e de produ-
ção”, sublinha o edil, revelando que o pro-
jeto consta no Plano Plurianual de Investi-
mentos do município há cerca de dois.    

A escultura, um ramo de flores, “todo 

estilizado, em formato semi abstrato, é, 
segundo Tony Cassanelli, “uma forma de 
oferecermos flores a quem chega à ci-
dade”. É uma obra “funcional” que pode 
“proporcionar várias visões à medida que 
as pessoas circulam nas viaturas”, na ro-
tunda junto ao antigo apeadeiro de com-
boios de Sarilhos.  

Tony Cassanelli, que já fez trabalhos em 
pintura para a rainha da Pop, Madonna, 
confessa que gostaria que a escultura do 
Montijo fosse em aço inoxidável, embora 
ainda não esteja definido o material final. 
“Será toda em metal, eventualmente em 
aço, e terei a colaboração de uma empresa 
de serralharia de S. João do Estoril, naquilo 

que eu considero uma união de culturas”. 
Em termos de custos, nada se pode adian-
tar, dado que “estamos em processo de re-
formulação” e de “escolhas de materiais”. 

CONCELHO TEM INSTALADAS ALGUMAS 
DAS MAIORES EMPRESAS DO PAÍS 

Nuno Canta realça que um pouco por 
todo o concelho existe mais de uma deze-
na de empresas de produção envasada ou 
de corte de flores, algumas consideradas 
“as maiores do país”. Mas onde existe a 
maior quantidade é em Pegões e em Ca-
nha, “duas freguesias rurais por excelên-
cia” de um concelho onde está sedeada 
a ‘casa-mãe’ da Associação Nacional de 
Floricultores. 

No entanto, reconhece que a floricul-
tura tem registado “algum investimento” 
na área das flores envasadas. E destaca o 
caso de uma empresa com capitais ho-
landeses. “São os maiores produtores de 
flores da Europa e apostam na exporta-
ção de hortências envasadas”. Só nesta 
empresa trabalham 300 pessoas todos 
os meses, a “grande maioria imigrantes”.

Nuno Canta admite que esta é uma 
atividade “muito sazonal” que cria “al-
guma instabilidade” no emprego. Con-
tudo, tem esperança que com o des-
confinamento à vista, o setor regresse à 
“normalidade”. “Esperemos que o setor 
retome a rota de sucesso. O Montijo 
produz cerca de 70 por cento de ‘flor de 
corte´ a nível nacional”, sublinha, acres-
centando que o município continua a 
apoiar a floricultura, através da Festa da 
Flor e de outras atividades.   

Seixal prepara investimentos  
para habitação e desporto
A edilidade estima que em 2025 esteja resolvida a questão da habitação 
degradada. Serão construídos, em cada bairro, edifícios de oito frações 
para casais com baixos rendimentos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

ASCENDE a cerca de 200 milhões de eu-
ros o montante total que a câmara do 
Seixal entende ser necessário para que, 
até 2025, seja possível erradicar as barra-
cas existentes no concelho, dando casas 
a cerca de duas centenas de famílias, e 
construindo também habitações de renda 
acessível para os jovens casais que aufe-
rem ordenados mais baixos.

Em declarações ao Semmais, o presi-
dente do município, Joaquim Santos, ex-
plicou que este projeto, incluído no Plano 
Municipal de Habitação, é uma das princi-
pais prioridades e alcançar. “Ao todo pen-
samos que terão de ser conseguidas 1.500 
habitações e que deverão ser investidos, 
pela autarquia mas também pelo Governo, 
cerca de 200 milhões de euros”, adiantou.

A primeira fase do projeto, que foi esta 
semana aprovado em Assembleia Munici-
pal, passa por resolver nos próximos três 
meses o realojamento de 38 famílias de 
Vale dos Chícharos (Bairro da Jamaica). 
Joaquim Santos diz que “ainda estão por 
comprar dez casas nesta primeira fase” e 
que posteriormente se avançará para o 
realojamento de mais 170 agregados. “Na 

questão dos realojamentos a política mu-
nicipal passa pela aquisição de residên-
cias em vários locais do concelho”, expli-
cou o autarca.

A autarquia prevê que os realojamen-
tos de Vale de Chícharos fiquem con-
cluídos até 2023. Depois, até 2025, está 
prevista a conclusão da operação de rea-
lojamento das famílias que habitam casas 
degradadas e barracas em Santa Marta.

“Queremos jovens trabalhadores com 
acesso a casas com rendas justas”, diz 
ainda Joaquim Santos, revelando que a 
autarquia inaugura, já em maio, no Casal 
do Marco, o primeiro prédio de habitação 
com oito frações destinadas, precisamen-
te, aos casais que, não tendo rendimen-
tos elevados, possam pagar rendas mais 
baixas. “Neste caso, ao contrário do que 
acontece com os realojamentos, tratam-

-se de habitações construídas de raiz”, 
adiantou, revelando ainda que o objetivo 
passa por construir em cada urbanização 
um edifício destinado a estes inquilinos. 
“Nestes edifícios as duas frações do rés-
-do-chão serão destinadas a pessoas com 
mobilidade reduzida”, acrescentou.

CENTRO DE DESPORTOS NÁUTICOS 
ENTRE OS PROJETOS A AVANÇAR 

A valorização do concelho do Seixal 
passa também, conforme salientou Joa-
quim Santos, pela melhoria dos equipa-
mentos de desporto e lazer. Nesse senti-
do o município já tem disponíveis mais 
de três milhões de euros para construir o 
Centro de Desportos Náuticos no areal da 
Ponta dos Corvos.

“Será uma área de praia com 12.500 
metros quadrados e que se destina às 
atividades náuticas”, explicou o autarca, 
revelando que os interessados em vir a 
explorar a nova infraestrutura (por um 
prazo de dez anos) podem apresentar 
propostas até 31 de maio deste ano.

“Quem quiser fazer a exploração do 
local terá de construir o bar, assim como 
as instalações sanitárias e a zona de du-
ches”, disse o edil, explicando que o valor 
da renda a pagar terá sempre em conta o 
montante investido, uma vez que no final 
da concessão todo o equipamento passa-
rá para o município.

O aproveitamento do rio é, refere o 
mesmo responsável, uma oportunidade 
de rentabilizar o que já existe e de trazer 
mais gente para o concelho. A edilidade 
prevê que as estruturas de terra do Centro 
Náutico estejam concluídas até setembro, 
enquanto as que serão feitas na água de-
verão ficar prontas até dezembro. 
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LISTA É REFORÇADA COM ANA CATARINA MENDES À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PS escolhe Fernando José 
para a luta de Setúbal
O deputado socialista deverá ser a escolha para o embate de Setúbal nas 
autárquicas de outubro. A grande novidade é Ana Catarina Mendes que 
concorre à Assembleia Municipal.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

OS SOCIALISTAS devem ratificar no iní-
cio da próxima semana o nome do depu-
tado Fernando Catarino José como can-
didato à câmara de Setúbal, uma escolha 
caseira que está a ser encarada como “a 
melhor de momento” no quadro das pró-
ximas autárquicas.

O parlamentar, um quadro socialis-
ta já com larga experiência autárquica, é 
vereador em regime de substituição na 

câmara de Setúbal e já foi membro eleito 
na Junta de Freguesia de São Julião, está 
como deputado em substituição de Ricar-
do Mourinho, que integrou o último Go-
verno, e constava de uma lista de nomes 
possíveis de avançar. 

Segundo fontes ligadas à distrital de 
Setúbal do PS, o quase candidato reúne 
as “condições essenciais” para o embate 
das eleições de outubro, por pela primei-

ra vez “ser um nome de Setúbal, ter expe-
riência autárquica, um currículo técnico 
irrepreensível, ligações às áreas sociais e 
um profundo conhecimento do concelho”. 
Antes da ida para o Parlamento, Fernando 
José exercia as funções de subdiretor geral 
do Emprego e das Relações do Trabalho.

CANDIDATO “SETUBALENSE,  
MAIS JOVEM E DE FUTURO”

O próprio líder da federação socialista, 
António Mendes, confirmou ao Semmais 
tratar-se de “duas candidaturas fortes”, 
caso a concelhia ratifique os nomes. “A 
disponibilidade de Fernando José para 
ser candidato à câmara de Setúbal é a 
confirmação da candidatura mais jovem e 
de futuro de um setubalense com grande 
capacidade técnica que pode ser protago-
nista da estratégia que o concelho neces-
sita, a que se junta a experiência política 
que Ana Catarina Mendes (líder do Grupo 
Parlamentar do PS), o que, a confirmar-
-se, é uma excelente notícia para Setúbal”, 
afirma o presidente dos socialistas no dis-
trito.  

“Assalto” 
do Chega 
vai cobrir 
todo o 
distrito
André Ventura 
deslocou-se ao 
distrito para lançar 
as candidaturas 
em todos os treze 
concelhos. E ideia  
é “mexer as águas”. 

TEXTO ANABELA VENTURA 
IMAGEM DR

EM POUCO mais de três meses o Chega 
reorganizou concelhias e preparou-se 
para ir a votos em todos os treze conce-
lhos do distrito. Algumas das candida-
turas foram apresentadas pelo próprio 
André Ventura no final do mês num res-
taurante da região.

É este o ritmo que a distrital liderada 
pelo marítimo Luís Maurício quer man-
ter até outubro, numa campanha que, 
segundo disse ao Semmais, “vai mexer as 
águas”. No arranque da campanha elei-
toral, a ideia é “fazer barulho”, diz o líder 
do Chega, acrescentando: “Claro que não 
vamos falar da castração química para 
pedófilos, mas aproveitar o descontenta-
mento das populações e dizer-lhes que o 
Chega tem soluções para resolver os seus 
problemas”.

Das candidaturas há de tudo. O presi-
dente da distrital, Luís Maurício, será can-
didato à câmara de Setúbal, a arquiteta 
Marta Trindade, concorre pelo Barreiro, 
Manuel Matias, que é assessor político de 
André Ventura, apresenta-se a Almada, 
o gestor Afonso Brandão, vai a votos em 
Palmela. Seguem-se Jorge Maia, gestor de 
operações em Sines, Ricardo Costa, en-
carregado, no Montijo, Rúben Rosa, ope-
rador de terminal, em Santiago do Cacém, 
o empresário Nuno Valente concorre em 
Alcochete e Henrique Freire, técnico su-
perior, no Seixal. Os candidatos a Sesim-
bra, Moita, Grândola e Alcácer já estão es-
colhidos, mas o processo não está ainda 
fechado. 

Onda socialista  
de 2017 recandidata-se 
no Concelho do Barreiro
Os protagonistas da viragem histórica que o 
PS concretizou em 2017 são recandidatos, 
com o atual presidente do município, 
Frederico Rosa, à cabeça.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

OS SOCIALISTAS do Barreiro, partem 
para as próximas autárquicas com o “sen-
timento de dever cumprido”, com a con-
celhia local a renovar a escolha nos prin-
cipais protagonistas de 2017, Frederico 
Rosa e André Pinotes Batista, presidente 
do município e presidente da Assembleia 
municipal, respetivamente.

Também se mantêm as apostas nas 
juntas ganhas pelo PS nas anteriores 
autárquicas, nomeadamente Gabriela 
Soares (União de Freguesias do Barrei-
ro e Lavradio), Carlos Raposinho Santos 
(União de Freguesias do Alto do Seixali-
nho) e Isabel Ferreira (freguesia de Santo 
António da Charneca). A grande novida-
de é a candidatura da atual presidente da 

União de Freguesias de Palhais e Coina, 
Naciolinda Silvestre, que concorreu em 
2017 por uma lista de independentes e 

que vai agora a votos com as cores socia-
listas.

O PS aposta assim na ‘onda’ que le-
vou à reconquista do município nas úl-
timas eleições locais por considerarem 
um balanço de “trabalho de excelência”. 
Segundo a concelhia barreirense, o pro-
cesso eleitoral autárquico está fechado e 
conta com 180 cidadãos, que represen-
tam “um equilíbrio entre a recondução 
de eleitos e abertura à sociedade civil”, 
refere o líder da concelhia, André Pino-
tes Batista.

MUITOS INDEPENDENTES E IGNORAR 
“CAMPANHA NEGRA”

As listas do PS vão contar com 70 in-
dependentes, numa política de abertura 
à sociedade civil. “O nosso empenho em 
continuar a avançar o Barreiro é total e 
para esse efeito não abdicamos do me-
lhor traço da sociedade barreirense, a sua 
capacidade de se mobilizar para fazer. A 
adesão de simpatizantes e independentes, 
que no passado apoiaram outras soluções 
políticas, e para mim um enorme moti-
vo de satisfação”, sublinha o recandidato 
Frederico Rosa.

O PS do Barreiro que em 2017 conquis-
tou cerca de mais 1500 votos que a CDU, 
parte para as eleições de outubro com o 
mote “Crescer no Barreiro”, e dizem-se 
alvo de “uma campanha negra” por parte 
dos comunistas, que nas próximas autár-
quicas voltam a candidatar o ex-presi-
dente da câmara Carlos Humberto. 
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OS ÚLTIMOS 23 ANOS NO DISTRITO DE SETÚBAL VISTOS PELOS AUTARCAS

Salto qualitativo  
ainda só está a meio
A qualidade de vida das populações melhorou substancialmente,  
mas ainda há muito a fazer em campos como a saúde, o emprego  
ou as acessibilidades. Conheça o que pensa os autarcas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O SEMMAIS faz 23 anos. É muito tempo a 
acompanhar a realidade diária do distrito e 
a presenciar a sua transformação. Por isso 
fomos recolher as opiniões dos autarcas. 
Há convergências, seja nos atributos, seja 
nas carências. A uma imensa riqueza cul-
tural e potencialidades naturais, que do-
tam a região de apreciáveis meios de qua-
lidade de vida, junta-se algum desencanto 
pela atuação dos sucessivos governos, que 
são responsabilizados, por exemplo, por 
falhas na questão das acessibilidades ou 
pelas dificuldades das empresas locais em 
acederem aos fundos comunitários.

“Pensar local. Agir local”. Esta é a re-
ceita de Fernando Pinto, presidente da 
Câmara Municipal de Alcochete que, 
ressalvando o aparecimento de algumas 
infraestruturas de qualidade e até o sur-
gimento de riqueza, entende que ainda 
é necessário que “a futura geração de 
decisores traga consigo uma visão mais 
abrangente e cosmopolita”.

O progresso salientado pelo autarca de 
Alcochete é também partilhado por Álva-
ro Amaro, edil de Palmela, e Francisco Je-
sus, presidente do município de Sesimbra. 
“Através do reconhecimento do seu dina-
mismo, valores e múltiplos contributos, até 
para a economia nacional, bem como da 
forte qualificação da sua mão-de-obra nes-
tas últimas décadas, a região conquistou 
uma nova imagem e reposicionou-se no 
quadro nacional, aumentando a sua atra-
tividade e notoriedade”, referiu o primeiro, 
ao passo que o segundo salientou que “a 
península de Setúbal é um dos territórios 
de Portugal com melhores condições para 
se desenvolver e atingir níveis de qualidade 
de vida de excelência. Esse desenvolvimen-
to sente-sea cada dia, com novos investi-
mentos, muito mais sustentáveis do que 
aqueles que existiram anteriormente, ou 
crescimento exponencial do turismo”.

“Com uma incontornável e diversifi-
cada riqueza, e uma localização privile-
giada, a região apresenta múltiplas poten-
cialidades. Trabalhamos para um melhor 
concelho que contribuirá para uma região 
mais forte, estando na diversidade um 

enorme património a valorizar”, diz Fre-
derico Rosa, presidente da Câmara Muni-
cipal do Barreiro.

SAÚDE, AEROPORTO E EMPREGOS, 
ENTRE AS REIVINDICAÇÕES 

No rol das reclamações e ambições 
autárquicas contam-se, para além do já 
muito falado acesso aos apoios comunitá-
rios, sendo para tal necessário desanexar 
parte dos concelhos do distrito da zona de 
ação de Lisboa, questões como a saúde, a 
construção do aeroporto complementar 
da capital e, naturalmente, a criação de 
mais postos de trabalho.

Rui Garcia, presidente da câmara da 
Moita, é direto: “É necessário que a Ad-
ministração Central olhe para a região de 
Setúbal e promova a igualdade de oportu-
nidades com a restante Área Metropolita-
na de Lisboa e as outras regiões do país, 
nomeadamente na criação de mais vias 
de mobilidade e no acesso igual a fundos 
comunitários”, pretensão que é igualmen-
te compartilhada pela generalidade dos 
concelhos mais urbanos.

A saúde é uma área à qual autarcas 
como Álvaro Beijinha, de Santiago do 
Cacém, e Joaquim Santos do Seixal, atri-
buem especial importância. O primeiro 
refere “a necessidade de haver mais pro-

fissionais para que seja assegurado uma 
melhor resposta às populações”, salien-
tando também que “registo com agrado 
que depois de tantas reivindicações se as-
sista a um esforço por parte da tutela para 
dar reposta ao nível de equipamentos, 
com o anúncio da construção e requalifi-
cação de centros e extensões de saúde no 
concelho”.

Já o autarca do Seixal diz que “que é 
sempre possível fazer mais e melhor, mas 
também seria muito importante que o Po-
der Central cumprisse a sua parte. Que o 
Hospital do Seixal fosse finalmente uma 
realidade e que fossem construidos os 
centros de saúde em falta, as escolas e os 
pavilhões desportivos escolares em falta. 
Que se planeassem as grandes obras pú-
blicas necessárias, como o prolongamen-
to do Metro Sul do Tejo, terceira travessia 
sobre o Tejo ou novo Aeroporto de Lisboa 
no Campo de Tiro de Alcochete”.

“A região de Setúbal possui caracterís-
ticas singulares que a dotam de inúmeras 
vantagens competitivas. Nas últimas dé-
cadas, a região tem se demarcado da mar-
gem norte do Tejo e desfez-se da ideia de 
mera bacia industrial da região de Lisboa. 
O distrito de Setúbal tem demonstrado 
capacidade de se reinventar e superar as 
dificuldades, afirmando-se como polo de 

desenvolvimento económico, social e cul-
tural, graças à investigação cientifica e à 
criação de projetos inovadores”, diz, por 
sua vez, a presidente da autarquia de Al-
mada, Inês de Medeiros.

INVESTIMENTO QUALIFICACÃO 
APONTADOS COMO NECESSIDADES

A questão do aeroporto é fundamental 
para o presidente da câmara do Montijo, 
Nuno Canta, que considera que com tal 
obra se dará um passo decisivo para re-
solver um outro problema: o do emprego.

“Podemos chamar aqui a atenção da 
questão do interesse do aeroporto vir 
para cá, porque isso vai trazer empregos. 
É um elemento fundamental, é por isso 
que do nosso ponto de vista devia haver 
uma maior convergência de todos os par-
tidos nesta decisão”, disse.

Para a presidente da câmara de Se-
túbal, Maria das Dores Meira “a região 
passou por diversas transformações, mas, 
na verdade, muito do investimento pú-
blico que poderia e deveria ter sido feito 
ficou por realizar. Investimentos como o 
do novo aeroporto, da plataforma logísti-
ca ou de uma nova travessia sobre o Tejo 
poderiam ter dado novo e forte impulso 
ao desenvolvimento da península mas, 
infelizmente, ficaram por realizar graças 
ao que pode ser entendido como a escas-
sa vontade que os sucessivos governos”. A 
autarca refere ainda a “prometida e adia-
da” ampliação do Hospital de São Bernar-
do, como uma das evidências que provam 
a falta de vontade política.

Mais a Sul, em Sines, o presidente 
Nuno Mascarenhas enfatiza o enorme 
crescimento do porto local, “que se con-
solidou como um dos maiores ativos da 
economia portuguesa”, assim como as 
melhorias em termos ambientais. Já Ví-
tor Proença, de Alcácer do Sal, destaca a 
reconversão urbanística e o interface de 
transportes como fatores que acentuam o 
grande desenvolvimento do concelho.

Por fim, Figueira Mendes, presidente 
da Câmara Municipal de Grândola, diz 
que é imperativo que se proceda à “requa-
lificação do IC33, à construção do IP8, à 
modernização da linha férrea Sines-Ermi-
das-Grândola e à construção da via Vasco 
da Gama para ligar os concelhos do Lito-
ral Alentejano”

“Precisamos que o Governo olhe para 
o Litoral Alentejano como uma sub-re-
gião, com um grande potencial e com 
grande impacto no desenvolvimento 
económico e social em todo o Alentejo e 
a nível nacional. Os milhares de milhões 
de investimentos previstos a médio prazo 
para estes cinco municípios exigem res-
postas urgentes a nível das infraestrutu-
ras rodo-ferroviárias, culturais, desporti-
vas, sociais, de educação e de habitação”, 
disse. 
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“ Devido à pandemia, o dia 25 de Abril foi saudado com as restrições impostas pelo estado de 
emergência em Portugal. No 1º de Maio ocorre ainda um elevado grau de incerteza sanitária e 
desaconselha a grandes ajuntamentos.
Um ano de crise sanitária revelou a fragilidade do nosso tecido económico e social. Um estudo 
recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos definiu os principais perfis da pobreza em 
Portugal. São eles os Reformados; os Precários; os Desempregados e uma larga percentagem 
de Trabalhadores a tempo inteiro.
A luta pelo trabalho digno, por um salário justo e pelo combate às desigualdades faz hoje 
mais sentido do que nunca. Assim, o 1º de Maio de 2021, será assinalado pela UGT com uma 
conferencia sobre Os Desafios da Negociação Coletiva, Bloqueios e Oportunidades e a nossa 
central sindical marcará uma forte presença na comunicação social e nas redes sociais 
através de mensagens dos seus dirigentes.”

Manuel Fernandes
Presidente UGT Setúbal
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VÍTOR PROENÇA

Presidente Câmara de Alcácer

Uma boa fonte de informação sobre os 
acontecimentos e projetos da região, que 

vale a pena acompanhar. 

INÊS DE MEDEIROS

Presidente da Câmara de Almada

Parabéns ao Semmais pelo seu 23.º 
aniversário e pelo seu “engenho e arte” 

que lhe permitiu solidificar-se como uma 
referência nacional da imprensa regional

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES 

Presidente da Câmara de Grândola

“Parabéns ao Semmais por continuar ao 
longo destes 23 anos a ser um projeto de 

referência na nossa região”

FREDERICO ROSA 

Câmara do Barreiro

“Parabéns ao Semmais pelo seu 
aniversário e pela sua longevidade. 
Aplaudimos o trabalho da imprensa 

regional e a sua perseverança através dos 
tempos”

RUI GARCIA 

Presidente da Câmara da Moita

“A imprensa regional, livre e isenta, é, 
sem dúvida, um contributo essencial 

para o reforço da democracia. Numa era 
de globalização, o Semmais assume-se 

como um verdadeiro serviço público de 
proximidade, dando voz aos cidadãos, às 
autarquias, às instituições, valorizando a 

identidade e o património da região”.

NUNO CANTA

Presidente da Câmara do Montijo

“Na celebração do 23º aniversário do 
jornal Semmais, felicitamos os seus 

diretores, jornalistas e colaboradores, 
e exprimimos o reconhecimento do 

povo montijense por uma publicação 
que mantém vivo o testemunho do 

jornalismo democrático e livre nascido 
de Abril”.

FERNANDO PINTO 

Presidente da Câmara de Alcochete

“Sem imprensa regional o mundo 
seria seguramente mais redutor. As 
publicações regionais são o melhor 

contributo para que as nossas terras, 
as nossas regiões, não se diluam no 

dilúvio universal das notícias do mundo. 
Parabéns ao Semmais por cumprir tão 

bem esse papel”

ÁLVARO AMARO

Presidente da Câmara de Palmela

“É um projeto de informação que 
promove o potencial da região de Setúbal 

e afirma a sua identidade”

ÁLVARO BEIJINHA 

Presidente da Câmara de Santiago do Cacém

O Semmais mantém a informação 
regional viva, contribuindo para divulgar 
o município, os projetos, os eventos e as 

necessidades da nossa população”

JOAQUIM SANTOS 

Presidente da Câmara do Seixal

“Quero dar os parabéns ao Semmais por 
mais um aniversário e felicitar todo o 

trabalho que desenvolve na informação e 
esclarecimento das populações, de forma 

séria e isenta. Órgãos de comunicação 
social isentos e independentes são 

também alicerces da Liberdade e da 
Democracia, fundamentais para a 

democracia avançada que precisamos de 
construir em Portugal”

FRANCISCO JESUS 

Presidente da Câmara de Sesimbra

“O Semmais é uma marca de referência 
na região de Setúbal, sinónimo de 

jornalismo sério”

MARIA DAS DORES MEIRA 

Câmara de Setúbal

“O Semmais é o jornal que nos habituou 
à qualidade do tratamento jornalístico 
dos assuntos mais relevantes da nossa 

região”

NUNO MASCARENHAS 

Presidente da Câmara de Sines

“Parabéns ao Semmais por 23 anos 
a divulgar e a defender as causas do 

distrito de Setúbal e do Alentejo”

Mensagens dos autarcas do distrito

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA
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DESPORTO

AMORA FUTEBOL CLUBE CELEBRA SÁBADO UM SÉCULO DE VIDA 

Depois do centro de treinos  
segue-se o estádio
Novo complexo desportivo da Medideira deve começar a ser construído 
ainda este ano. As instalações do Serrado são inauguradas este sábado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O AMORA FUTEBOL CLUBE, o clube des-
portivo mais representativo do município 
do Seixal, inaugura este sábado o Centro 
de Treinos no Serrado, obra financiada 
pela câmara municipal. Esta é, no entanto, 
apenas uma pequena amostra do que se 
segue: a remodelação completa do parque 

desportivo, a qual deverá iniciar-se ainda 
antes do final do ano e que compreende a 
construção, na Medideira, de um estádio 
de futebol com capacidade para 5.000 es-
petadores.

Embora esteja a ser utilizado há quase 
dois anos, o centro de treinos do Serrado 

só agora será formalmente inaugurado, 
coincidindo a data com o centenário do 
Amora. “A data ficará na história, pelo 
aniversário, mas também porque a obra 
vai permitir assegurar excelentes condi-
ções para a formação desportiva”, disse o 
presidente da edilidade, Joaquim Santos. 

Trata-se de um investimento de 2,5 
milhões de euros que, de acordo com o 
presidente do clube, Carlos Henriques, é 
fundamental para manter em competi-
ção, nos setores masculino e feminino, 
cerca de 600 atletas. “Estou convencido 
que, com este centro de treinos e, em bre-
ve, com o novo estádio, o Amora passará 
a reunir todas as condições para se tornar 
no mais representativo clube de todo o 
distrito de Setúbal”, disse o mesmo res-
ponsável ao Semmais.

NOVO CENTRO PODE ALAVANCAR 
IMPORTÂNCIA DO CLUBE NO DISTRITO 

O centro de treinos do Serrado, onde 
atua por exemplo a equipa de futebol fe-
minino (participa no Campeonato BPI, a 
principal prova nacional) é composto por 
um campo de futebol, balneários, estrutu-
ras de apoio e uma bancada com capaci-
dade para um milhar de pessoas. “No fute-
bol feminino, depois de Benfica, Sporting 
e Braga, é o Amora quem melhores condi-
ções apresenta”, refere Carlos Henriques.

O mesmo dirigente afirma ainda que 
com a construção do estádio, “será alte-
rada toda a vida na cidade”. “Serão cria-
das condições efetivas para que o clube 
se torne, em breve, no mais representa-
tivo de todo o distrito, pois passarão a 
existir mais e melhores condições para os 
atuais atletas e, também, para os que irão 
surgir”.

As antigas instalações da Medideira, 
casa do Amora ao longo de muitas dé-
cadas, serão totalmente demolidas para 
darem lugar a um complexo funcional e 
onde se destacam as bancadas com capa-
cidade para 5.000 pessoas.

Por sua vez, o centro de treinos do Ser-
rado, segundo refere o presidente da câ-
mara do Seixal, “vai potenciar a continui-
dade da aposta na formação de crianças e 
jovens atletas e do desporto para todos”. 

Novo clube  
de Padel está  
a chegar ao Montijo 
O complexo desportivo que vai nascer em 
Sarilhos Grandes vai incluir dois campos de 
futebol, quatro áreas de Padel, bar, restaurante 
e alguns serviços extra.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

É UM DESPORTO jogado a pares, através 
de raquetes e bolas próprias. O campo é 
similar ao da modalidade de ténis, retan-
gular e com dez metros de largura por 20 
de comprimento e uma rede ao meio. É 
isto que se vai encontrar nos quatro cam-
pos de Padel do futuro clube no complexo 
desportivo em Sarilhos Grandes. 

“É a modalidade mais viciante alguma 
vez criada”. Quem o diz é Mário Deitado, 
37 anos, diretor técnico do futuro Juven-
tude Padel da margem Sul, que vai abrir 
ainda este mês ou na primeira quinzena 
de maio. Formado em Educação Física 
e Desporto, foi treinador e coordenador 

em clubes de futebol e, há dois anos, ex-
perimentou por curiosidade o Padel, em 
conjunto com três colegas de trabalho. 
Foi aqui que descobriu outra das suas 
paixões, ou melhor, “o meu vício diário”, 
sublinha o responsável pelo projeto ao 
Semmais. 

A Juventude Padel, é a nova secção de 
modalidade do Juventude Futebol Clube 
Sarilhense e vai estar inserido num novo 
complexo desportivo. Ao todo, vai contar 
com quatro campos outdoor, um campo 
de futebol de 11 e outro de 5, bar e restau-
rante. O espaço vai ter, ainda, um centro 
de estudos para todas as idades e serviços 

de osteopatia, nutrição e coaching. 
É um negócio que emerge num meio 

de uma pandemia. Mas, para Mário Dei-
tado “não mete receio, porque tal como 
nos outros clubes de Padel, a segurança 
virá sempre em primeiro lugar, inclusive 
o nosso desporto é considerado de baixo 
risco por parte das entidades competen-
tes”. 

O novo clube do concelho do Mon-
tijo vai disponibilizar material relacio-
nado com a modalidade desportiva, 
desde raquetes a roupa, com assinatura 
da Adidas, numa parceria com a marca. 
Para quem não tiver equipamento, existe 

a possibilidade de alugar a raquete e as 
bolas. 

O aluguer dos campos vai rondar os 
5,50 euros por pessoa, durante uma hora 
e meia, pelo menos nos dias úteis entre 
as 8h00 e as 18h00. Depois, e até à meia 
noite, o preço ronda os 8,50 euros por 
pessoa, assim como durante todo o fim de 
semana. 

“A procura tem sido muito elevada não 
só do nosso clube, mas de todos os outros. 
O Padel está na moda e veio para ficar e é 
um desporto com uma taxa de fidelização 
muito elevada”, diz ao Semmais o diretor 
técnico do futuro clube da margem Sul. 
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CIMENTEIRA DO OUTÃO DÁ PASSO DE 86 MILHÕES RUMO À SUSTENTABILIDADE

Secil passa a ser top mundial
Investimento de 86 milhões de euros permite retirar combustíveis fósseis  
e aumentar eficiência energética. Novos equipamentos estarão a funcionar em outubro  
do próximo ano.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A FÁBRICA de cimento da Secil no Ou-
tão, Setúbal, vai ser alvo de remodela-
ções, num custo estimado de 86 milhões 
de euros, que a irão colocar, até outubro 
do próximo ano, como uma das princi-
pais unidades fabris do género em todo o 
mundo. As alterações previstas terão efei-
tos, sobretudo, no ambiente e também no 
aumento da eficácia energética.

De acordo com o presidente da co-
missão executiva da empresa, Otmar 
Hubscher, a empresa irá estar ao nível 
das melhores unidades do género em 
todo o mundo e, certamente, será a “mais 
sustentável da Europa”, uma vez que as 
emissões de CO2 serão reduzidas em 
cerca de 20 por cento, aumentando a efi-
ciência energética em igual percentagem 
e conseguindo ainda gerar 30 por cento 
de eletricidade através de um sistema de 
recuperação de calor.

Em resposta a uma solicitação do 
Semmais, o presidente da comissão exe-
cutiva referiu que a fábrica de Outão irá 
continuar a manter uma forte competiti-
vidade graças aos trabalhos que visam a 
redução de dióxido de carbono, cumprin-
do assim as determinações comunitárias. 
O projeto “inovador encontra-se já em 
fase de execução com a adjudicação de 
equipamentos e com demolições de anti-
gas estruturas industriais, estando previs-
to entrar em funcionamento em Outubro 
de 2022”, salientou.

PROJETO CONCILIA TECNOLOGIAS 
MAIS ANTIGAS COM INOVAÇÃO

O salto qualitativo na cimenteira será 
conseguido através de um projeto deno-
minado Clean Cement Line (CCL), o qual 

irá conjugar, pela primeira vez, tecnolo-
gias mais antigas com outras mais recen-
tes e inovadoras.

Uma dessas novas tecnologias prevê 
a substituição dos combustíveis fósseis, 
que serão substituídos por alternativos. 
De acordo com as explicações técnicas 
da empresa estes últimos combustíveis 
irão constituir cerca de 70 por cento do 
que é atualmente consumido no Forno IX. 
Posteriormente os restantes 30 por cento 
passarão a ser de uma substância deno-
minada Energreen, que é um biofuel que 
resulta da liquefação de combustível deri-
vado de resíduos e que já está patenteado 
pela Secil.

Otmar Hubscher salienta também que 
a cimenteira vai dispor de um outro equi-

pamento que irá permitir a recuperação 
do calor desperdiçado pelo forno. Esse 
calor será utilizado para gerar energia elé-
trica, sendo ainda associado a um campo 
solar e utilizado também para secar com-
bustíveis alternativos.

A Secil passará também a utilizar um 
sistema de células de combustível com in-
jeção pulsada de Gás Brown (hidrogénio e 
oxigénio). Este sistema, dizem os peritos, 
permite melhorar as condições de queima 

de combustível e, em consequência, me-
lhorar a eficiência energética.

Ainda no que se refere à melhoria da 
eficiência energética e da secagem de 
combustíveis alternativos, será criado um 
campo solar térmico que vai gerar energia 
renovável fotovoltaica.

Os responsáveis da empresa explicam 
que numa primeira fase dos trabalhos, 
quando da construção e montagem dos 
equipamentos, a fábrica poderá dar em-
prego a 500 pessoas, sendo que numa 
segunda fase, a juntar aos 286 que atual-
mente se encontram no quadro, deverão 
ser somados mais sete elementos alta-
mente qualificados e ligados à investiga-
ção.

Este projeto é financiado por fundos 
europeus, tendo sido assegurados 14,5 
milhões de euros. A indústria cimenteira 
é considerada uma das mais poluentes 
em todo o mundo, sendo responsável por 
cerca de cinco por cento das emissões de 
CO2. “A sustentabilidade da indústria ci-
menteira europeia passa pela redução da 
sua pegada carbónica, reduzindo a utili-
zação de combustíveis fósseis e aumen-
tando a eficiência energética”, refere Ot-
mar Hubscher. 

Projeto de investimento  
mais relevante do PT2020
As remodelações anunciadas para 
a fábrica colocam-na numa posição 
única em Portugal relativamente 
às questões ambientais. Que outras 
medidas poderão ser tomadas, tanto 
em termos ambientais como de 
eventuais aumentos de produção?

Este investimento no nosso proje-
to CCL - Clean Cement Line é o mais 
relevante projeto de investimento 
industrial do PT2020, destinado a 
reduzir a nossa pegada carbónica e 
a melhorar a nossa eficiência ener-
gética. A Secil está sempre atenta a 
formas de gestão mais evoluídas e 
sustentáveis, seja no transporte do 
seu produto por via ferroviária ou 
marítima, seja na crescente digitali-
zação dos seus processos de produ-
ção e venda ou na operação das suas 
pedreiras.

Este projeto foi considerado PIN 
- Projeto de Interesse Nacional e é 
apoiado pelo PT2020 pela sua elevada 
componente de inovação e investiga-

ção. Na Secil decerto que, nos próxi-
mos anos, teremos que continuar a in-
vestir nestas áreas para sermos ainda 
mais sustentáveis.

 
Há novos mercados? Quais?

Devido à nova fase do sistema de 
Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão, o custo de CO2 pode preju-
dicar seriamente a competitividade 
da industria europeia de cimento, por 
isso temos que nos preparar com in-
vestimentos sustentáveis como este 
nosso CCL, para proteger a nossa ca-
pacidade de produção e de exportação, 
podermos manter os nossos mercados 
e conquistar novos clientes internacio-
nais.

 
Qual o valor anual das vendas da 
Secil?

O valor consolidado de vendas da 
Secil, em todos os seus mercados, atin-
giu os 451 milhões de euros em 2020. 

Projeto de investimentos decorre  
até outubro do próximo ano
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Tipy Family  
fecha trimestre com 
crescimento de 26%
Elevada procura, até mesmo por parte de 
investidores estrangeiros, dinamizam o setor 
imobiliário da região. Em 2020, o grupo Tipy 
Family faturou mais de 4,5 milhões de euros. 

TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

NO TERRITÓRIO, mesmo apesar das in-
certezas trazidas pela pandemia, com for-
te impacto nos vários setores de atividade 
económica, o mercado imobiliário do dis-
trito parece estar a viver numa ‘onda’ posi-
tiva, pelo menos é o que sente o grupo Tipy 
Family da Century 21 que fechou o ano de 
2020 com 4,5 milhões de euros em termos 
de faturação. “A procura continua alta 
porque não existem construção há mui-
tos anos e qualquer imóvel que chegue ao 
mercado, T3 ou T4, tem imensa procura”, 
diz ao Semmais Edgar Coelho, o Business 
Partner do grupo Tipy Family, que parti-
lha que grande parte dos investidores são 
francófonos e do norte da Europa. 

Fundada em 2001 no Seixal, com cer-
ca de oito consultores imobiliários e três 

colaboradores no Staff, a Tipy Family 
criou, em 2004, aquela que seria a pri-
meira agência da marca Century 21 em 
Portugal. Nos últimos quatro anos, e com 
a expansão do grupo nos mercados de 
Setúbal e Lisboa, aumentaram o número 
de consultores para os 250, além dos 30 
colaboradores staff distribuídos pelas três 
agências da mediadora imobiliária. “Para 
tornar este negócio rentável teria que se 
massificar o staff que cresce para prestar 
serviço ao número crescente de consulto-
res e dar-lhes apoio burocrático, de crédi-
to, de formação ou marketing”, sublinha. 

Segundo a mediadora, das cerca de 
200 agências Century 21 na Penínsu-
la Ibérica, são o grupo que mais faturou 
nos últimos dois anos consecutivos e, no 

primeiro trimestre do ano, registaram um 
acréscimo de 26% em relação ao período 
homólogo. “Queremos crescer ao mesmo 
ritmo do primeiro trimestre nas três agên-
cias situadas no distrito de Setúbal”, parti-
lha o Business Partner, acrescentando que 
esta é a altura certa para “investimentos 
bem pensados, planeados e apoiados por 
parceiros da banca. São neste timing que 
acreditamos na grande retoma pós-pan-
demia”. 

No distrito de Setúbal, o preço por me-
tro quadrado neste momento de um apar-
tamento, por exemplo, “é altamente variá-
vel, desde 800 euros por metro quadrado, 

em Paio Pires, em imóveis dos anos 70” e 
pode mesmo ascender valores na ordem 
dos “3500 euros por metro quadrado em 
apartamentos situados em condomínios 
fechados com vista para a Baia do Seixal, 
o Sado ou o Tejo”, conta Edgar Coelho.

Com participação ativa em Feiras In-
ternacionais do Imobiliário, como Paris, 
Cairo, Cannes ou Miami, a Tipy Family 
prevê expandir o negócio por outros 
pontos da região ainda este ano, com um 
investimento a ultrapassar os 100.000 
ou 200 mil euros no total. A 23 de maio, 
o grupo vai abrir uma nova agência, no 
complexo Business Center de Almada. 
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SUSANA DAGAF ASSINA A DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO DA NOVA OBRA DO ELEFANTE 

Grito silencioso  
em “Puta que Pariu!”
Além de “Puta que Pariu!”, o TE tenciona apresentar ao público mais seis 
produções no decorrer deste ano, duas das quais para bebés. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

JÚLIA PRADO, Miká Nunes, Ana Isabel 
Delgado e Viviana Moura são as atrizes 
que dão vida à peça “Puta que Pariu!”, que 
tem como enfoque as mulheres vítimas de 
violência doméstica.  O espetáculo conta 
a história de uma mulher que foi durante 
vários anos violentada pelo grande amor 
da sua vida, mas apesar de ter tentado 
resistir e fugir, da sua determinação, as 
entidades competentes e a sociedade em 
geral não acreditaram nas suas palavras e 
não foram capazes de a ajudar. 

Esta produção, do Teatro do Elefante 
(TE), com encenação e autoria de Susana 
Dagaf, tem estreia marcada para o dia 21 
de maio, no Teatro de Bolso, em Setúbal. 

Segundo Susana Dagaf, a peça preten-
de alertar a comunidade para a problemá-
tica de um ato que já tirou a vida a mulhe-
res sem conta em todo o mundo. “A ideia 
geral é alertar para esta problemática. É 
um grito silencioso, por todas as mulhe-
res que morrem vítimas de violência e por 

todas aquelas que ainda não conseguiram 
libertar-se ou que, libertando-se, não têm 
o apoio necessário”. E acrescenta: “É um 
‘murro no estômago’ de todos nós, dos 
que também nada fazem. Mais importan-
te do que falar ou sentir, será agir. A mu-

dança começa sempre com e em cada um 
de nós”. 

Já Fernando Casaca, fundador e dire-
tor da companhia, adiantou ao Semmais 
que este ano, o Teatro do Elefante conta 
apresentar mais seis produções. Assim, 

no segundo semestre estreará “Cuidado 
com o que desejas” e “Três irmãs e um Te-
nente-Coronel”. Será ainda representado 
“Brothers”, o espetáculo de rua “Na Pele 
do Fogo”, e duas peças de teatro para be-
bés intituladas “Mnham Mnham” e “Gato 
escondido”.

COMPANHIA REIVINDICA MAIS APOIOS 
POR PARTE DO ESTADO 

Quanto a dificuldades, o grupo setu-
balense queixa-se de falta de apoios do 
Estado. “Gostaríamos de ter mais apoios 
do Estado, sobretudo do Governo para 
ordenar o setor e garantir ao nosso gru-
po, assim como a muitos outros, pelo país 
dentro, a estabilidade necessária para de-
senvolver e aprofundar a oferta cultural, a 
que todos temos direito. Só com medidas 
estruturais, sem miserabilismo nem falsi-
dades, poderemos cumprir o serviço pú-
blico tal como consignado na Constituição 
Portuguesa”, sublinha Fernando Casaca.

Apesar destas reivindicações, o TE vai 
sobrevivendo com as receitas de bilhe-
teira e as ajudas do município de Setúbal, 
assim como das juntas de freguesia de S. 
Sebastião e da União de Freguesias de Se-
túbal. Estas últimas, através de apoio lo-
gístico, fundamental à produção e criação 
dos espetáculos.

Com sede própria no Largo Eduardo 
Maria Duarte, em Setúbal, o Teatro do Ele-
fante conta com 23 anos de atividade e já 
levou a cena 84 produções, a maioria ini-
ciativas de teatro de rua. “Puta que Pariu!” 
ficará em cena até 12 de junho, sempre no 
Teatro de Bolso. 

Nova produção do Teatro do Elefante está em cena até 12 de junho
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GATEM prepara terceira  
edição do Bambolinices 
O teatro musicado “Alice no país das maravilhas” e a 3.ª edição do 
Bambolinices são as próximas apostas do GATEM, o grupo de Céu 
Campos e de Ricardo Cardoso. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A 3.ª EDIÇÃO do Bambolinices - Festival 
Internacional de Teatro e Artes Performa-
tivas está de regresso a Setúbal em 2022. 
Organizada pelo GATEM - Espelho Mági-
co, o evento conta com um apoio de 12 mil 
euros do município.

Céu Campos, diretora do grupo, não 
esconde a satisfação por um projeto que 
tem sido “um sucesso artístico” e de “pú-
blico”, desde a primeira em edição em 
2020. Todavia, não se conforma com o 
facto de o Bambolinices passar a bienal. 
“Constava em projeto que este evento iria 
acontecer anualmente, mas, por decisão 
da câmara, passou a bienal. Não gostá-
mos da alteração, pois a iniciativa pegou 
no concelho e puxou as atenções do país. 
Teremos de fazer valer a imaginação e al-
guns créditos”, disse

Levantando um pouco o véu, Céu Cam-
pos adiantou ao Semmais que, depois das 
homenagens aos atores Fernando Guerreiro 
e Carlos César, o 3.º Bambolinices irá prei-
tear “mais uma figura da cultura setubalen-
se”, que ainda está no segredo dos deuses. 
E conta que o certame culminará com “um 
acontecimento nunca visto em Setúbal” e 
que a “cidade vai ser ponto de encontro de 
uma boa parte da comunidade cultural”. 

De recordar que no ano passado o 
Bambolinices contou com 52 candidatu-
ras de grupos de vários pontos do país 
e do estrangeiro. “Dessas candidaturas 
ocorreram dezanove espetáculos, em Se-
túbal e Azeitão, numa programação diri-
gida a todos os públicos”. 

Céu Campos sublinha que o GATEM 
fez-se ao mercado de janeiro a dezembro 

e do Minho ao Algarve, “criando carreiras 
profissionais de teatro na companhia”, 
mas, o facto de a mesma ter ficado de fora 
dos apoios de emergência do Ministério, 
“não ajudou em nada”. E conclui: “Valeu 
algum prestígio e amizades a tempo in-
teiro e conseguimos colocar os atores em 
situação mais dramática no ensino. Não 
se paga esta atenção”. 

O GATEM vai aguardar que a pande-
mia melhore para voltar a percorrer os 
palcos do país. “Prevemos ir a Almeirim, a 
9 de maio, com “Dona Natureza”, e, a 1 de 
junho, estaremos em Vila Franca de Xira, 
com “A Feiticeira de Óz”. Em novembro 
vamos ao Porto, com “O Quebra Nozes”, 
revela, adiantando que “Alice no país das 
maravilhas” deve estrear em novembro de 
2022. 

“Porta”, inédito de Gonçalo  
M. Tavares em cena 
Por vezes é preciso perder a impaciência para podermos alcançar 
o que desejamos. É essa a mensagem do mais recente trabalho  
do grupo O Bando, em Palmela. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“PORTA”, de Gonçalo M. Tavares, estreou 
n’O Bando, em Palmela, precisamen-
te no primeiro dia do desconfinamento 
dos teatros. A encenação é de João Bri-
tes, a interpretação de Juliana Pinho e a 
música de Jorge Salgueiro. Uma mulher 
impaciente, loura, de saltos altos, tenta 
abrir uma porta, onde os seus dois filhos 
estão trancados. A representação é feita 
no exterior da sala de teatro e a mulher é 
visionada pelo público através de janelas 
de vidro.

O presidente da câmara de Palmela, 
Álvaro Amaro, que assistiu à estreia da 
produção, afirmou ao Semmais que “era 
uma porta que ansiávamos que se abris-
se há muito tempo. Há um ensejo muito 
grande de voltar à cultura, à liberdade, à 
vida e ao teatro”. A seu ver, foi “mais uma 
excelente produção d’ O Bando, com mui-
tas mensagens, sobretudo uma que me 
marcou muito, ‘a imobilidade cansa mais 
que a marcha’, e, portanto, o desempenho 
da atriz foi “extraordinário”, bem como a 
música. “Vou de alma cheia e com muita 
esperança de que a criatividade, a produ-
ção e a vida nos anime para continuarmos 
a viver e a marcar a existência com esta 
necessidade de partilha de sentidos, de 
afetos e de mensagens”. 

Já João Brites, o encenador, realçou 
que foi uma porta “difícil” de abrir, na me-
dida em que a sua expetativa é a de que 

“a nossa existência depende sempre de 
termos as portas abertas e de haver pú-
blico, parece um compromisso de honra, 
uma missão, e, quando isso não aconte-
ce, parece que a nossa vida não tem tanto 
sentido”.

De qualquer modo, e apesar dos cons-
trangimentos causados pela pandemia, 
“acabámos por trabalhar e ter mais tempo 
para preparar este espetáculo. No total, 
foram quatro meses de trabalho, dividi-
dos por turnos”. Sobre a performance de 
Juliana Pinho coordenadora do curso de 
formação de atores do Bando, sublinha 
que está “extraordinária”.

Quanto à mensagem de “Porta”, João 
Brites diz que o que nos faz falta às vezes 
é a impaciência para, no fundo, “sonhar-
mos e tentarmos mudar algumas coisas 
que não estejam bem” e para que “nunca 
nos deixarmos de acomodar”. 

Por último o maestro Jorge Salguei-
ro revelou que gostou muito do que viu. 
“Gostei bastante, foi um processo muito 
longo. O fio condutor da música é a pre-
sença de crianças que não se veem. É esse 
o mistério para o público”, afirmou. 

A peça está em palco de Vale de Barris, 
em Palmela, até 21 de maio, de terça a sex-
ta-feira, às 20h30. 

“GOSTAVA DE ESTAR VIVA  
PARA VÊ-LOS SOFRER”

Ana Bustorff interpreta “Gostava de estar 
viva para vê-los sofrer”, de Max Aub, 
para a Companhia de Teatro de Braga, 
com encenação de Ignácio Garcia. No 
Teatro Joaquim Benite, um texto sobre os 
que viveram a experiência da guerra. 

Almada
30 de abril, às 20h00

“ZECA AFONSO –  
CONTADO & CANTADO”

O mais recente equipamento cultural 
de Setúbal, o Auditório Bocage, acolhe o 
musical de Bruno Frazão “Zeca Afonso - 
Contado & Cantado”, com Joana Lança, 
Bruno Frazão, Artur Jordão e Paula de 
Melo e Cruz, e corpo de baile.  

Setúbal
30 de abril, às 21h00

“FAUSTO E DIOGO PIÇARRA”

Os concertos de Fausto e de Diogo 
Piçarra, só agora têm lugar no Parque 
Urbano do Seixal, depois do adiamento 
devido às más condições climatéricas. A 
iniciativa integra-se nas comemorações 
do 47.º aniversário da Revolução dos 
Cravos. 

Seixal
30 de abril, às 21h00

“QUARTETO DA ALBA 2.0”

O teatro está de volta ao auditório 
António Chainho, com a peça “Quarteto 
da Alba 2.0”, da Companhia Lendias 
d´Encantar, no âmbito do VIII Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo. O 
FITA foi lançado em 2014 pelo referido 
grupo de Beja. 

Santiago do Cacém
30 de abril, às 20h00

Agenda
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

Pelo 
jornalismo, 
pelo leitor  
e pela região
A JORNAL SEMMAIS comemora este abril 23 
anos de atividade ininterrupta num percurso 
sempre ligado ao leitor e à região, razões pe-
las quais vale a pena continuar a cumprir a 
missão do jornalismo regional.

ssamos, deste modo, uma parte signifi-
cativa da história mais recente do distrito de 
Setúbal, servindo, em múltiplas circunstân-
cias, como mais um elo que contribui para a 
sua coesão cultural, social e económica. 

Num tempo em que tanto se fala de resi-
liência, este jornal e a sua marca - que aliás 
foi lançada em 1994 em formato revista - bem 
como todos os que estiveram e estão ao seu 
serviço têm provas provadas desse cimento 
que consolida o projeto, sem qualquer tipo 
de desvio no que diz respeito aos princípios 
e aos valores que norteiam a atividade jorna-
lística no nosso país.

Atravessamos também tempos difíceis, 
mesmo penosos, a crise financeira de 2008, 
e agora a crise sanitária que ainda perdura, 
justificou resistência de fundo, abnegação to-
tal, entrega e esforço, reequilíbrios comple-
xos entre a decisão de não parar, a missão de 
continuar a informar com rigor, e a gestão de 
recursos cada vez mais curta, mais apertada 
e, por vezes, dolorosa.

Sem peneiras, antes pelo contrário, o jor-
nal Semmais continua a ser o único órgão de 
comunicação social do distrito que nunca 
fechou portas, nunca mudou de nome, não 
deixou de editar. Em sentido inverso, a cada 
oportunidade, empreendeu, cresceu, desen-
volveu novos projetos, adaptou-se aos tem-
pos e às circunstâncias. 

Hoje, podíamos falar do que já demos à 
região, na formação de jovens candidatos a 
jornalistas, dos temas e das causas que co-
locámos na ‘agenda setting’ da comunicação 
regional, das parcerias que empreendemos, 
das conferências que realizámos, sem nos 
quedarmos a facilitismo, ao provincianismo 
que não raras vezes pontifica no nosso burgo.

Preferimos, antes, abordar mais este ani-
versário solicitando aos nossos autarcas que 
nos fizessem retratos sobre o que foram estes 
23 anos da região e o que se espera dos próxi-
mos. Sabendo nós, e cada um dos nossos fiéis 
leitores que o potencial estratégico desta re-
gião está ainda por cumprir. 

Resta-me agradecer aos nossos parceiros 
e clientes a sua prestimosa relação de con-
fiança, parte substantiva do nosso sucesso e 
do nosso sonho. 

Os dias das nossas 
liberdadesELISABETE CAVALEIRO

SOCIÓLOGA

Vergonha Nacional! – 
Eu Acuso!

ESPAÇO LIVRE E 
ABERTO
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

HÁ ANOS que se vive um clima de 
suspeição generalizado dos políticos, 
suspeição do empresário porque gera 
riqueza, o patrão desconfia do operá-
rio, o adepto desconfia do dirigente, os 
treinadores desconfiam dos árbitros. 

É uma vergonha tanta descon-
fiança. No entanto quando aparece 
um cidadão que aponta indícios e / 
ou acusa algo que ressalta à vista, aí 
começa o purgatório para quem age e 
em muitas das vezes há dois tipos de 
julgamentos: se este cidadão aponta a 
alguém que não ostenta poder, é-lhe 
dada razão; se por outro lado, o tal 
cidadão faz tiro certeiro a um deci-
sor com poder, quem insinua ou acu-
sa quase que tem de fazer a prova de 
tudo, porque prevalece o decisor em 
especial o político.

Acuso sim, a hipocrisia da socie-
dade, porque esta diz mal dos políti-
cos, mas depois venera-os na espe-
rança de algum rebuçado.

Acuso sim, vários intervenientes 
judiciais que não permitiram uma in-
vestigação cabal e completa ao cida-
dão José Sócrates, nomeadamente no 
processo Freeport.

Acuso sim, a então diretora da PJ 
de Setúbal (na época) dos mecanismos 
de proteção e faça-se uma avaliação 

ao reconhecimento familiar que obte-
ve, bem como porque, razão foi eleita 
autarca pelo Partido Socialista.

Acuso sim, as ameaças, de que fui 
vitima, de diferentes formas por parte 
de pessoas na órbita socialista.

Acuso sim, dirigentes do CDS-PP 
que quiseram-me calar em troca de 
benesses, porque na ocasião também 
havia suspeitas que pairavam no ar.

Acuso sim, dirigentes distritais e 
concelhios do PSD que procuraram 
boicotar a minha livre militância.

Acuso sim, um candidato à presi-
dência do Sporting que foi pressiona-
do para afastar-me de todo o envolvi-
mento eleitoral.

Acuso sim, o envolvimento de res-
ponsáveis de um banco entretanto 
alvo de polémica, e que tudo fizeram 
para atingir um familiar direto pen-
sando que me estavam prejudicar.

Acuso sim, perseguições e escutas 
em locais públicas por agentes do SIS 
ao serviço do Governo socialista da 
época.

Acuso sim, a comunicação social 
que não teve coragem de emitir de-
clarações verdadeiras por mim pro-
feridas.

Acuso sim, José Sócrates e muitos 
que viveram na sua órbita que não de-

veriam ter sido eleitos em 2005 e que 
conduziram o Portugal à bancarrota.

Acuso sim, de que falta mais e 
melhor cultura democrática e trans-
parência para escrutinar os políticos 
quando disputam poder e mesmo 
quando o possuem.

Acuso sim, campanhas que são es-
truturadas para destruir mensageiros 
honestos e agentes judiciários profis-
sionais e exemplares.

Acuso sim, o poder político que 
quer estar separado do judicial e judi-
ciário, mas depois não fornece meios 
técnicos para cumprirem a sua missão.

Que o encerramento deste ciclo da 
“Operação Marquês” seja o novo cami-
nho para virar uma página na História 
de Portugal. O dinheiro que é desviado 
pelos mecanismos da corrupção, para 
financiamentos menos lícitos de cam-
panhas eleitorais ou em prol do indivi-
dualismo são verbas retiradas no com-
bate às carências sociais.

Sim, este é um grito de revolta por-
que muito poderia ter sido evitado se 
em 2004, muita gente não tivesse fu-
gido e deixado alguns isolados pelo 
caminho.

Acuso sim, os portugueses por 
continuarem acomodados a acreditar 
sem agirem! 

A POUCOS DIAS da revolução de abril, 
nunca é demais relembrar o valor da 
liberdade. Nada na vida compensa o 
preço de ser livre. Como é bom poder 
fazer o que se quer, escolher o próprio 
caminho, traçar os próprios planos. 
Infelizmente muitas vezes deixamo-
-nos escravizar pelos desejos dos 
outros, pelos nossos medos, pela não 
aceitação perante o outro, ou ainda 
pela possibilidade de não ser amado 
ou admirado, sem perceber que isso, 
no final, nos afasta ainda mais da ideia 
e do valor de ser livre.

Mais do que lembrar as conquistas 
abril, importa cultivar os seus valo-
res, importa perpetuar as motivações 
da Revolução dos Cravos. Importa 
semear a sua existência, progredir 
na sua essência e alargar as liberda-
des. Esta é a condição para que haja 
uma sociedade prospera e igualitária. 

Aquela mesma sociedade onde os di-
reitos, os salários e as condenações 
judiciais sejam inequivocamente, 
iguais quer para homens, quer para 
as mulheres. O bem supremo de ser 
livre, não pode ter a dicotomia da jus-
tiça. As pseudos “mulheres adulteras” 
e os homicidas “cegos de ciúmes”, não 
deveria ser possível, nem se quer ima-
ginar, terem condenações diferencia-
das, onde à luz da lei essa diferenças 
são inexistentes e a prova é equitativa. 
Não há liberdade enquanto não existir 
justiça na justiça, isso é transversal a 
todos os setores da sociedade, a todas 
as classes sociais, independentemen-
te dos géneros, sexos ou crenças.  Um 
julgamento não pode ser suportado 
com base em convenções sociais, so-
bre o tratamento de homens por mu-
lheres e de mulheres por homens. Um 
crime é um crime! Independentemen-

te do local onde ele ocorra, ou o com-
portamento fisicamente, mais ou me-
nos abusivo de um cônjuge para com 
o outro. A justiça não se pode exone-
rar da figura e do papel de fazer jus-
tiça, ou então as diferentes violências 
sendo elas meras questões pessoais 
ou matrimoniais, podem colocar em 
risco o regime democrático e todas as 
conquistas da liberdade e de abril. 

Por isso, relembro a todos e a todas, 
que a liberdade é um processo diário, 
uma conquista de velhos e novos direi-
tos e deveres, entre homens e mulheres. 
Mais do que imortalizar a liberdade, es-
culpindo-a na figura feminina, importa 
julgar o feminicídio como homicídio, 
independentemente do género ou sexo 
da vítima ou do agressor. 

A felicidade e a prosperidade só 
são plenas, numa sociedade igualitá-
ria, justa e livre!  
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