
Médicos pressionam 
mudanças no  
São Bernardo
Os diretores clínicos ao serviço 
do Centro Hospitalar de Setúbal 
dizem que o fecho do Outão e a 
transferência de valências não estão 
contempladas nas futuras obras.  
E a falta de médicos é gritante.
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Vereador do MIM  
é candidato do CDS-PP 
em Palmela
José Calado vai ser hoje apresentado 
como candidato à câmara de Palmela 
pelas cores do CDS-PP, com a presença 
do líder centrista. O vereador do 
MIM foi ‘disputado’ por várias forças 
políticas.
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Estaleiros da Lisnave 
reparam navio sísmico 
topo de gama
O “Ranform Atlas”, de pavilhão 
norueguês, um dos maiores navios 
sísmicos e de pesquisa do mundo, 
está em Setúbal para reparação.  
A embarcação pesa 7000 toneladas 
e mede 104 metros.
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CASO DOS IMIGRANTES

Pegões teme ser 
‘segunda Odemira’
Já foram identificados barracões onde viviam 60 pessoas. 
O presidente da junta diz que as autoridades estão avisadas 
das condições de habitação daquelas comunidades 
imigrantes desde dezembro de 2020.

Pág. 2

Diretor
Raul Tavares

Semanário
Região de Setúbal

Edição n.º 1126
9.ª série

DISTRIBUÍDO COM O
Sexta-feira
7 maio

2021Região
Fique

seguro
NÓS INFORMAMOS



2  ⁄    ⁄ 7maio2021

ABERTURA

PEGÕES DENUNCIA INSALUBRIDADE E DIZ NÃO QUERER SER UMA ‘SEGUNDA ODEMIRA’

Casas esventradas para  
acolherem mais imigrantes
Já foram identificados barracões agrícolas onde viviam 60 pessoas. Presidente da junta de 
freguesia diz que as autoridades estão avisadas da degradação das condições de vida desde 
dezembro.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A FREGUESIA de Pegões, no concelho do 
Montijo, ameaça tornar-se numa segunda 
versão de Odemira, com uma parte sig-
nificativa dos cerca de dois milhares de 
imigrantes asiáticos que ali trabalham em 
explorações agrícolas a viverem em alo-
jamentos sobrelotados e sem condições 
de salubridade. A situação foi confirmada 
ao Semmais pelo próprio presidente da 
união de freguesias, que diz temer pela se-
gurança de todos os residentes e que afir-
ma esperar, desde de dezembro último, 
que o Estado ponha termo às situações 
identificadas e já denunciadas.

“Em dezembro, depois de uma rixa en-
tre paquistaneses, com vários feridos e que 
obrigou à presença do Corpo de Interven-
ção da GNR, a Assembleia Municipal apro-
vou por unanimidade uma moção que foi 
enviada a todas as entidades com respon-
sabilidades, dando conta da degradação 
das condições de vida em Pegões destas 
pessoas. Até hoje, apesar de várias reu-
niões, parecem que todos tentam sacudir 
o problema. Nada está resolvido”, contou 
ao Semmais o presidente António Miguéis.

A versão do presidente da união de 
freguesias é, de resto, diferente da do pre-
sidente da Câmara Municipal do Montijo, 

Nuno Canta, que ao nosso jornal confir-
mou a realização de diversas operações 
com funcionários municipais, da fregue-
sia, da Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) e da GNR, dando conta 
de que tinham sido identificadas algumas 
situações de pessoas a viverem em casas 
sem condições de habitabilidade, mas que 
o caso não era preocupante.

“O que eu constato é que vivemos uma 
Pegões uma situação muito parecida com 
a de Odemira. A diferença é no número 
de pessoas”, refere por sua vez António 
Miguéis, estimando que sejam cerca de 
2.000 os asiáticos (paquistaneses, india-
nos e nepaleses) que vivam na freguesia. 
Já Nuno Canta, referindo-se à comunida-
de imigrante, estimou-a em “pouco mais 
de um milhar”.

CASAS ESVENTRADAS PARA AUMENTAR 
CAPACIDADE DE ALOJAMENTO 

O presidente da União de Freguesias 
de Pegões e Santo Isidro diz que, na se-
quência de diversas ações de fiscalização 
que têm sido efetuadas, até foram encon-
tradas na localidade algumas habitações 
cujas paredes terão sido derrubadas para 
assim se obter mais espaço.

“Vi o que não esperava. Há casas com o 
interior esventrado. Numa delas, com cer-
ca de 80 metros quadrados, foram identi-
ficadas 26 pessoas que ali residiam. Têm 
sido vários os casos em que, dentro da 
vila, encontramos casos onde vivem oito, 
dez e até 18 pessoas. Além disso, em alguns 
barracões agrícolas, já foram encontrados 
mais de 20 residentes. Num caso havia al-
guns 60”, disse António Miguéis.

O autarca de Pegões refere, por outro 
lado, que a situação que se vive na locali-
dade é, em parte, consequência da própria 

atuação dos arrendatários. “Existe um 
claro aproveitamento dos proprietários, 
que não olham a meios para atingirem 
os fins”, refere. “Já encontrámos pessoas 
não licenciadas ou registadas pela junta a 
habitar em casas onde não existem condi-
ções. Está tudo ao monte”.

Nuno Canta, por sua vez, admite que 
“por vezes surgem algumas situações 
que são averiguadas”, salientando, no 
entanto, que “não há exemplos de gran-
des problemas”. O autarca do Montijo 
entende que as operações de fiscaliza-
ção que têm sido realizadas “não são de 
repressão e não acontecem devido a si-
tuações que possam estar a ocorrer nou-
tras zonas do país”. “Estas operações são 

antes uma prática comum no município 
e que visam detetar e identificar proble-
mas relacionados com questões de saúde 
(Covid-19) ou de falta de condições nas 
habitações”.

“Já temos imigrantes que alugam eles 
próprios casas a outros imigrantes. Co-
bram entre 100 e 120 euros por mês por 
cabeça. No caso dos arrendatários portu-
gueses, o preço pode ser um pouco mais 
baixo”, afirma o autarca de Pegões, re-
ferindo que também já aconteceu terem 
sido localizados, no lugar de Figueiras, 
alguns imigrantes que tinham contraído 
Covid-19. “Ficaram confinados e rece-
biam comida de uma instituição de soli-
dariedade”, explicou. 

Canta defende  
que mão de obra  
é “essencial”
O presidente da câmara do Montijo 
entende que a situação da comuni-
dade asiática residente no concelho 
está devidamente identificada e 
acompanhada pelos serviços autár-
quicos e da freguesia, mas também 
pela GNR e ACT. “Não podemos 
esquecer que estas pessoas que aqui 
vivem são essenciais para o conce-
lho, do mesmo modo que são essen-
ciais para o país”, referiu. Nuno Canta 
diz que se não fossem os imigrantes 
asiáticos, o setor agrícola, nomeada-
mente no que se refere às explora-
ções hortícolas e frutícolas, que são 
particularmente fortes no Montijo, 
não teriam a atual dimensão. “Estas 
pessoas são necessárias à produção 
nacional. As suas condições de vida, 
nomeadamente as de habitabilidade, 
são um problema que em grande 
parte é responsabilidade de quem 
arrenda as casas. O que sabemos é 
que quando existe alguma queixa ou 
suspeita, a GNR é chamada a intervir 
e depois procede à notificação do 
proprietário”, afirmou. 
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TRABALHADORES  
DA VISTEON EM GREVE PARCIAL
Trabalhadores da Visteon cumpriram 
quinta-feira uma greve parcial 
de uma hora por turno, exigindo 
aumento de salários superiores a 
20 euros ou 1,4% propostos pela 
empresa de Palmela. 

CORPO DE PESCADOR 
ENCONTRADO JUNTO  
A CACILHAS
O corpo do pescador desaparecido 
na sexta, dia 30, na zona da Cala das 
Barcas, no rio Tejo, foi encontrado 
quarta-feira junto a Cacilhas, no 
concelho de Almada, confirmou o 
capitão do Porto de Lisboa, Vieira 
Branco. O pescador, de 39 anos, 
desapareceu depois de ter caído de 
um barco de pesca local.

CÂMARA DO SEIXAL VAI AMPLIAR 
ESCOLA BÁSICA DE PAIO PIRES
O executivo da câmara do Seixal 
aprovou a abertura do concurso 
público para a realização da obra de 
ampliação e remodelação da Escola 
Básica de Paio Pires, pelo preço base 

de 1 075 000,00 euros, de forma a 
dotar este equipamento com 8 salas 
de aula, espaço de recreio coberto, 
espaço polivalente, instalações 
sanitárias, biblioteca e gabinetes. O 
edil Joaquim Santos referiu que estas 
intervenções são “mais-valias” para 
a educação pública das crianças do 
concelho.

MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVOU 
PROCESSO DO BEBÉ SEM ROSTO
O Ministério Público arquivou o 
processo do médico obstetra Artur 
Carvalho, acusado de negligências 
no caso do bebé que nasceu sem 
rosto. A sessão decorreu ontem 
no tribunal de Setúbal, deixando 
a família desapontada. O médico 

tinha sido acusado de negligência 
grosseira

IPS PROLONGA CANDIDATURAS A 
CONCURSO M23 ATÉ 12 DE MAIO
O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) anunciou esta semana o 
prolongamento, até ao próximo 
dia 12 de maio, das candidaturas 
exclusivamente online às provas 
de acesso ao concurso Maiores de 
23 anos (M23), uma modalidade de 
ingresso no ensino superior que 
possibilita o acesso às licenciaturas e 
CTeSP, independentemente do nível 
de habilitações académicas.

A câmara de Setúbal assinala hoje o 10.º aniversário da Casa da Cultura, um 
equipamento cultural que tem servido de bandeira ao turismo da cidade sadina. 
Instalado num antigo recolhimento de freiras, o imóvel já foi premiado várias 
vezes, tanto no país como a nível internacional. A autarquia considera aquele 
espaço como uma das salas de visita da região. 

Dez anos da Casa da Baía ao serviço da cultura

5
Estrelas para Porto Covo, 
em Sines, distinguida com o 
mais alto galardão “Prémio 
Cinco Estrelas Regiões”, na 
categoria “Aldeias e Vilas”. 
No distrito de Setúbal, 
receberam prémios oito 
marcas e seis ícones 
regionais.

7DIAS

“
Está a ser desenvolvido 
um projeto de 
requalificação a aplicar 
à área da Fonte da Telha 
articulado com a APA, 
câmara de Almada e a 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da UNL

JOÃO MATOS FERNANDES
ministro do Ambiente, a propósito da 

intervenção no oiso da frente dunar 

da Fonte da Telha

PROJETO SOCIAL ENVOLVE APPACDM E ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL

“Tempo Para Si” para cuidar  
de quem cuida dos outros
Os que passam o tempo a ajudar quem é incapaz de subsistir pelos próprios meios também 
necessitam ter vida própria. Almada já aprovou um projeto que vai envolver 50 profissionais.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

CHAMA-SE “Tempo Para Si” o projeto que 
está a nascer em Almada e que, à seme-
lhança do que já sucede noutras zonas 
do distrito, pretende dar tempo aos cui-
dadores informais - pessoas que tratam 
de outras totalmente dependentes - e que 
acabam por nem sequer conseguirem ter 
disponibilidade para tratarem dos seus 
assuntos pessoais. É, sinteticamente, uma 
bolsa de cuidadores formais que irá subs-
tituir os informais, sendo que os primei-
ros serão dispensados por duas institui-
ções especializadas.

Embora sem uma data anunciada para 
entrar em funcionamento, este projeto já 
foi aprovado pelo município de Almada, 
que inclusive já anunciou que terá 17.500 
euros para a Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Men-
tal (APPACDM) e outro tanto para a Asso-
ciação de Paralisia Cerebral Almada/Seixal.

“Este projeto vem ao encontro do que a 
câmara de Almada preconizou para refor-
çar a política de ação social, a qual inclui 
cuidados para os sem-abrigo, protocolos 
com a Segurança Social, instituições e o 
Hospital Garcia de Orta para prestação de 
serviços na área da saúde mental e também 
na área do internamento domiciliário e, por 
fim, a criação de uma bolsa de cuidadores 
formais que possam substituir os cuidado-

res informais”, explicou ao Semmais a pre-
sidente da edilidade, Inês Medeiros.

APROVAÇÃO DO ESTATUTO PODERÁ 
DEFINIR NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS 

O número de beneficiários desta ini-
ciativa é, para já, uma incógnita, uma vez 

que se desconhece, quer a nível municipal 
quer a nível distrital quantas pessoas (ido-
sos, pessoas com incapacidades físicas e 
pessoas com incapacidades mentais) es-
tarão numa situação de total dependên-
cia. “O que temos a certeza, em Almada, 
é da existência de muitos cuidadores in-

formais, por norma familiares dos depen-
dentes, que quase não conseguem ter vida 
própria devido à atividade que exercem. 
Só depois destes cuidadores terem um es-
tatuto aprovado é que será possível, seja 
no concelho, no distrito ou no país, ter 
uma ideia de quantas pessoas desempe-
nham estas funções”, adiantou a autarca.

O Semmais recolheu também a opi-
nião da diretora da APPACDM de Alma-
da, Ana Silvestre, a qual sublinhou que 
“foram os próprios cuidadores informais 
quem, ao longo do tempo, foram dando 
conta da necessidade de ser criada uma 
bolsa de cuidadores formais, de pessoas 
especializadas, que os possam substituir 
temporariamente. Muitos destes cuida-
dores não conseguem sequer ter tempo 
para irem às compras ou a uma consulta 
médica”, referiu.

Ana Silvestre adiantou que numa pri-
meira fase as duas associações referidas 
irão colocar à disposição cerca de 50 cui-
dadores especializados. Este número, re-
feriu, poderá aumentar consoante as ne-
cessidades. 

Sobre o número total de pessoas entre-
gues aos cuidadores informais em todo o 
distrito nenhuma das entidades contacta-
das o soube precisar, uma vez que não exis-
te estatuto aprovado para a atividade.  
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Centro hospitalar  
de Setúbal em risco 
de perder eficácia
Fecho do Outão e transferência de valências 
não são contempladas de modo satisfatório 
nas obras. Faltam médicos em quase todas as 
especialidades.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CENTRO Hospitalar de Setúbal corre o 
risco de ser desqualificado, seja por falta 
de pessoal clínico, seja por deixar de pos-

suir condições físicas adequadas para al-
bergar todas as especialidades existentes. 
O alerta é dos próprios chefes de serviços, 

da Ordem dos Médicos e do Sindicatos 
dos Médicos da Zona Sul.

Com o encerramento do Hospital Or-
topédico do Outão (que será transforma-
do numa unidade turística) e a transfe-
rência dos serviços que ali existem para o 
Hospital de São Bernardo, este perde es-
paço físico, uma vez que as obras de am-
pliação previstas não só não correspon-
dem às necessidades reclamadas, como 
estarão atrasadas. “O plano de obras não 
é satisfatório”, disse ao Semmais Jorge 
Espírito Santo, dos corpos gerentes do 
Sindicato dos Médicos da Zona Sul, subli-
nhando que o que se prevê construir não 
será suficiente para albergar a quantidade 
de serviços que serão transferidos.

Os médicos do Hospital de São Ber-
nardo já por duas ocasiões que deram 
conta das dificuldades que se avizinham, 
esclarecendo, através do sindicato, que 
muitas especialidades são neste momen-
to deficitárias em termos de efetivos. Es-
tão nessa situação a oncologia, a cardio-
logia, a medicina interna e os cuidados 
intensivos, entre outras. Esta situação, 
alertam, fará com que em breve decresça 
a confiança dos utentes nos serviços pres-
tados e que o hospital veja reduzida a sua 
classificação.

CHEFIAS DIZEM SER NECESSÁRIO 
GARANTIR ASSISTÊNCIA E QUALIDADE 

“Os serviços instalados no Hospital 
do Outão (Ortopedia, Cirurgia Plástica, 

Fisiatria, Medicina Interna e Imagiolo-
gia) não se podem transferir liminar-
mente para o novo edifício a construir, 
sem garantir previamente que o seu 
movimento assistencial e a qualidade do 
seu desempenho sejam salvaguardados 
(número de camas e de salas operató-
rias, número de gabinetes de consulta, 
capacidade de reabilitação funcional dos 
doentes operados) e, em simultâneo, que 
tal não venha a redundar em prejuízo do 
funcionamento dos restantes serviços já 
existentes no Hospital de S. Bernardo”, 
conforme consta de uma moção aprova-
da no dia 8 de abril, após reunião entre o 
conselho clínico do Centro Hospitalar de 
Setúbal e as várias equipas e chefias que 
ali laboram.

O pessoal clínico, no mesmo encontro 
realizado em Setúbal, considerou também 
que “a capacidade instalada, em meios 
tecnológicos, não é compatível com o 
adequado tratamento da população que 
serve, sendo isso sobretudo patente ao 
nível dos meios complementares de diag-
nóstico e terapêutica”.

“A progressiva precarização dos seus 
quadros que abrange a grande maioria 
dos serviços, irá, a muito curto prazo, con-
duzir à total inviabilização do CHS como 
Hospital da Cidade Capital de Distrito”, 
alertam ainda os signatários do documen-
to, que sublinham o facto de muitos médi-
cos estarem a ponderar a possibilidade de 
escolherem outros locais de trabalho.

O Semmais tentou obter esclareci-
mentos por parte da administração do 
Centro Hospitalar de Setúbal, não tendo 
recebido qualquer resposta.  

Em causa está a ampliação, que pode  
não correponder às necessidades
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Distrito ‘esmorecido’ 
sem as festas e feiras 
populares
Este verão, é muito provável que não se 
realizem as tradicionais festas e certames 
populares que arrastam multidões. Ainda 
assim, a esperança é a última a morrer para as 
comissões de festas do distrito.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

DE HÁ UM ANO para cá, as habituais e 
tradicionais festas e certames populares 
da região estão em suspenso. A culpada 
é apenas uma, a pandemia da Covid-19 
que não tem dado tréguas às comissões 
de festas e autarquias que há dezenas de 
anos conseguem atrair, com estes even-
tos, multidões para as ruas. O mesmo ce-
nário escuro e duro parece voltar a repe-
tir-se este ano.  “Não tem sido fácil tomar 

uma resolução. Para já, vamos estudar 
com atenção a evolução das questões de 
saúde pública e depois decidimos em fun-
ção das mesmas”, conta ao nosso jornal 
Maria Fernanda Ventura, a tesoureira da 
Comissão das Festas do Barreiro. 

Pelo andar da carruagem, os habituais 
dez dias de festa que decorrem em agosto 
vão voltar a ficar apenas na memória. Um 
vazio enorme para estas gentes, um desâ-

nimo que não tem explicação. Está tudo 
como ficou depois da última grande fes-
ta em 2019 que contou com mais de 140 
mil visitantes. “As Festas do Barreiro são 
um momento de encontro, de alegria. No 
fundo são o momento mais esperado pela 
população não só do município como de 
concelhos vizinhos para poderem convi-
ver e divertir-se”, diz a mesma responsá-
vel. 

Por enquanto, ainda é prematuro para 
a comissão falar da edição deste ano, 
porque a dúvida ainda paira no ar sobre 
a realização do evento conhecido pelos 
tradicionais concertos de artistas portu-
gueses, e pela forte componente comer-
cial, industrial, artesanal e gastronómica 
que apresenta. “Gostaríamos que fosse 
possível a sua realização, principalmente 
quando pensamos nos feirantes que to-
dos os anos estão connosco e que agora 
não têm como ganhar a vida”, adianta 
Maria Fernanda Ventura. 

CLIMA DE INCERTEZA É TRANSVERSAL  
A OUTROS MUNICÍPIOS DO DISTRITO 

As mesmas incertezas sentem-se na 
Comissão Coordenadora das Festas da 
Moita que, apesar da situação pandé-
mica, no ano passado não deixaram de 
celebrar a Comemoração em Honra de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, mas em 
moldes adaptados à realidade atual. Dos 
habituais 24 andores, apenas o da Nossa 
Senhora da Boa Viagem saiu à rua, e as 
celebrações religiosas tiveram lugar com 
a Missa Solene e a costume procissão, 
ao final da tarde. “Depois de cerca de um 
ano de trabalho para a preparar, foi frus-
trante e ingrato as mesmas não se terem 
realizado nos modos tradicionais. Estas 
festas são o sentimento e a alma que ca-
racterizam um povo, não podíamos dei-
xar de celebrar o sentimento da Festa da 
Moita”, dizem ao Semmais Luís Augusto e 
Nuno Carvalho responsáveis pela comis-
são coordenadora das Festas da Moita 
que consideram ainda cedo “afirmar que 
as nossas festas não se vão realizar este 
ano”.

Também em Grândola, a realização da 
habitual Feira de Agosto está a ser avalia-
da pelo executivo municipal que garante 
que vai tomar uma decisão “em função da 
evolução da pandemia”, avança fonte do 
município ao Semmais. Já em Setúbal, a 
autarquia decidiu cancelar a edição deste 
ano da Feira de Sant’Iago em consequên-
cia da atual crise sanitária. Pelos mesmos 
motivos, também Alcácer do Sal optou 
por não avançar com a realização da PI-
MEL 2021. Em alternativa, “iremos levar 
a animação a todas as freguesias do con-
celho, com quatro palcos móveis que irão 
integrar o programa das Comemorações 
do Dia do Concelho, a 24 de junho”, adian-
ta a câmara. 

Última edição das Festas do Barreiro atrairam mais de 140 mil visitantes 

Cultura  
de luto 
pela morte 
de Cândido 
Ferreira
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“UM GRANDE ATOR, um cooperante 
muito ativo e uma pessoa interessada pe-
los problemas sociais”. É desta forma que 
João Brites, o diretor do Teatro O Bando, 
descreve a passagem do ator Cândido 
Ferreira pela cooperativa teatral. 

Cândido Ferreira, elemento fundador 
do Teatro O Bando, faleceu aos 71 anos, na 
quarta-feira, no Hospital dos Capuchos, 
em Lisboa, vítima de cancro. Além de ator, 
foi também encenador, dramaturgo e pro-
dutor. Fez teatro, mas também cinema e 
televisão. 

Foi com João Brites, Jaqueline Tison, 
Carmen Marques, Jorge Barbosa e Maria 
Janeiro que Cândido Ferreira viria a fun-
dar o Bando, a 15 de outubro de 1974, em 
Algés, uma cooperativa que começou a 
dar os primeiros passos a trabalhar para a 
infância. “O Cândido fez muitos espetácu-
los connosco. Íamos representar a esco-
las. Ele tinha sempre uma grande disponi-
bilidade. Nos primeiros tempos, o Bando 
fazia muitos espetáculos para crianças”, 
recorda, emocionado, João Brites, que 
acrescenta que Cândido Ferreira “trans-
mitia muita ternura aos mais novos”. 

Segundo João Brites, Cândido Ferrei-
ra era um ator “extraordinário” que en-
trou no Bando depois de ter trabalhado 
no Teatro Operário de Paris, em 1974. “O 
Cândido vinha de uma experiência com 
um grupo de teatro de intervenção que é 
a forma como o Bando se organiza inter-
namente e funciona em termos coletivos. 
E isso foi marcante”, sublinha.      



6  ⁄    ⁄ 7maio2021

LOCAL

Barreiro vai dar ‘nova vida’  
à Caldeira Grande
O projeto prevê a reabilitação da zona ribeirinha da cidade e a 
implementação de uma praia fluvial. Investimento ascende os dois milhões. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

É UM PROJETO há mais de dois anos am-
bicionado pela autarquia barreirense que 
agora foi escolhido pela Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA) para beneficiar 
de apoios. Ao todo, a autarquia vai receber 
mais de dois milhões de euros provenientes 
do programa REACT-EU para recuperar, a 
100 por cento, a zona da Caldeira Grande e 
transformá-lo numa área requalificada que 
será um ponto de atração do concelho. 

A estrutura abandonada de 77.250 me-
tros quadrados vai ter uma ‘nova vida’ e 
será transformada “num espaço de lazer 
e de fruição para a população. Este é tam-
bém um projeto atrativo para quem nos 
visita”, sublinha ao Semmais Frederico 
Rosa, o autarca do Barreiro. 

A obra, que vai renovar o ecossistema 

daquela zona ribeirinha, prevê a limpeza 
e requalificação da antiga caldeira, junto 
aos moinhos do Barreiro, no estuário do 
Tejo, e reverte o desejo da autarquia em 
naturalizar todo o espaço, colocando uma 
plataforma de areia para assegurar ativi-
dade lúdica ou desportiva, consolidar as 
margens e recuperar a massa de água. É 
numa parte destas margens que vai ser 
implementada, ainda, uma praia fluvial, 
a maior da Área Metropolitana de Lisboa. 

“Assim que for contratualizado o pro-
jeto com a APA, o que acontece este mês, 
estamos em condições para avançar com o 
concurso público, uma previsão que nos dá 
garantias de que até ao final de 2022 a obra 
vai estar executada”, acrescenta o edil. 

De acordo com a autarquia, os reserva-

tórios de água podem ser utilizados como 
um climatizador natural, para o combate a 
incêndios e às alterações climáticas, uma 
vez que a existência de estruturas desta 
natureza, próximas do centro da cidade, 
contribui para atenuar as ondas de calor.

Mais adiantada está a recuperação do 
Moinho Grande do Barreiro, à entrada da 
Caldeira Grande, outro investimento que 
orça os dois milhões. “Na consolidação 
com o projeto da Caldeira Grande, vamos 
arrancar este mês com a requalificação 
do Moinho Grande que é uma das ruínas 
eternas do Barreiro e que vai finalmente 
ser intervencionado e vai possibilitar a co-
locação de comportas que nos permitem 
controlar o fluxo de água dentro da caldei-
ra”, conclui Frederico Rosa. 

O PRIMEIRO percurso ecoturístico da 
península de Setúbal, com uma extensão 
de 11,5 quilómetros, acaba de ser lançado 
pelo município de Palmela nos territórios 
de Poceirão e Marateca. O projeto “Jardim 
de Vinhas” representa um investimento 
repartido entre a câmara, a Associação da 
Rota de Vinhos da Península de Setúbal e 
as cinco adegas envolvidas, no valor de 
cerca de 30 mil euros. 

Casa Ermelinda Freitas, Casa DUPÓ, 
Fernão Pó Adega, Filipe Palhoça Vinhos 
e Quinta do Monte Alegre são as ade-
gas envolvidas neste percurso que “está 
marcado e sinalizado” de acordo com o 
regulamento de Percursos Pedestres da 
Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal, e que “pode ser iniciado em 
qualquer uma das adegas e realizado em 
ambos os sentidos”.

Segundo o presidente da câmara de 
Palmela, Álvaro Amaro, o “Jardim de Vi-
nhas” enquadra-se nos objetivos do pro-
jeto “Centro Rural Vinum”, que está a 
“sublinhar a centralidade natural de Fer-
nando Pó no universo vitivinícola da pe-
nínsula de Setúbal, enquanto típica aldeia 
vinhateira e sede de algumas das princi-
pais empresas do setor”. 

Após a reabilitação e ampliação das 
instalações da Associação Cultural e Re-
creativa de Fernando Pó, da requalifica-
ção dos espaços exteriores da aldeia e do 
lançamento do programa Rota das Vinhas 
do Pó, o município continua “empenhado 
num conjunto de outras dimensões” do 
projeto “Centro Rural Vinum”, no campo 
da regeneração urbana do local, enquanto 
“espaço residencial e de atração turística, 
da promoção, valorização e divulgação da 
cultura local e do incremento da econo-
mia local”. A “Casa do Castelão” deverá ser 
o “próximo passo” a implementar na anti-
ga escola básica de Fernando Pó, sublinha 
Álvaro Amaro. 

“Jardim  
de Vinhas” 
promove 
ecoturismo 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

CERCA DE SETE MILHÕES PARA INVESTIMENTOS DE REQUALIFICAÇÃO NO CONCELHO 

Almada aposta  na melhoria 
do urbanismo e zonas verdes 
A edilidade estima gastar quase sete milhões de euros nas seis 
empreitadas de obra pública aprovadas na última segunda-feira  
e que abrangem, além de Almada, a Costa e Charneca da Caparica. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

ULTRAPASSA os 6,6 milhões de euros o 
montante que a câmara de Almada enten-
de ser necessário para avançar com seis 
empreitadas de obra pública aprovadas 
na última segunda-feira em reunião do 
executivo. Da verba total, 2,7 milhões de 
euros destinam-se à reconversão da Ave-
nida do Mar em Alameda Urbana que pre-
vê a substituição dos atuais cruzamen-
tos por rotundas; a criação de ciclovias; 
passeios; paragens rodoviárias; estacio-
namento e uma eficiente iluminação pú-
blica nesta artéria de atravessamento da 
Charneca da Caparica e de ligação à praia 
da Fonte da Telha. Inês Medeiros, a pre-
sidente da câmara, destaca a importância 
desta empreitada “pela sua importância, 
centralidade e ligação à Estrada Florestal, 
mas também pelo atual estado de degra-
dação desta via”. 

O projeto do atual executivo vai mais 
longe. A Estrada Florestal, na Costa da Ca-
parica, vai ser alvo de um reperfilamento, 
nesta que é uma das rodovias mais mo-
vimentadas na época balnear e de acesso 
às principais praias do Sul da Caparica até 
à Fonte da Telha, com uma extensão de 
4,6 quilómetros. A intervenção, que orça 
os 2,6 milhões, integra um conjunto de 
medidas que visam assegurar o melhora-
mento e a requalificação dos eixos central 
e laterais. “Estou convencido que até ao 
final do ano a obra arranca. Agora há con-

dicionantes devido ao início da época bal-
near, por ser uma estrutura muito usada. 
Portanto, temos que ter aqui alguma sen-
sibilidade. Não me quero comprometer, 
mas diria que talvez até ao final da época 
balnear, o eixo central não vai ser inter-
vencionado até setembro, à exceção das 
margens laterais”, avança ao nosso jornal 
José Ricardo, o autarca da junta da Costa 
da Caparica. 

EMPREITADAS CONTEMPLAM 
MELHORIA DO EIXO CENTRAL 

A câmara prevê avançar, ainda, com 
a requalificação do Eixo Central de Al-
mada, entre as rotundas do Centro Sul e 
de Cacilhas, uma intervenção “de grande 
importância estratégica que visa valorizar 

a imagem urbana da cidade, com a me-
lhoria dos espaços públicos envolventes, 
fomentando as atividades económicas e 
aperfeiçoar as condições de circulação 
viária, ferroviária e pedonal, bem como a 
acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada”, informa o município em 
nota enviada ao Semmais. A empreitada 
vai decorrer por quatro fases e está pre-
vista arrancar na Praça Movimento das 
Forças Armadas e Praça Gil Vicente. 

O investimento que ronda quase os 
sete milhões de euros para requalificação 
urbana e espaços verdes perspetiva, tam-
bém, a execução do remate norte do Par-
que da Paz, a instalação do Parque Infantil 
do Parque Urbano do Fróis, na Caparica, e 
a limpeza de graffitis no concelho. 
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Colocar a freguesia no mapa e torná-la numa 
referência no âmbito da Área Metropolitana 
de Lisboa é a meta de trabalho do presidente 
Pedro Matias, que ambiciona um grande 
parque urbano para o território. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

“TEMOS um potencial enorme, como a 
Mata dos Medos, a Herdade da Aroeira, 
ou o Solar dos Zagallos, para tornar esta 
freguesia numa referência da Área Me-
tropolitana de Lisboa”. As palavras são de 
Pedro Matias, presidente da Junta de Fre-
guesia da Charneca de Caparica e Sobre-
da, eleito pelo PS, que se sente orgulhoso 
de um conjunto de obras e infraestruturas 
em marcha e outras em perspetiva para 
transformar o território numa zona mais 
apetecível. 

O autarca revelou também ao 
Semmais que gostaria de construir “um 
grande” parque urbano que fosse um mo-
delo, pois “existem um ou dois locais na 
freguesia em que a junta e a câmara po-
dem investir nesse sentido”.   

O balanço do primeiro mandato reve-
la-se “muito positivo”, sublinhando que 
a CDU “deixou a freguesia com muitos 
problemas de qualidade do espaço públi-
co, mas, em certa medida, conseguimos 
resolver grande parte desses constrangi-
mentos”. 

No que se refere a obras problemáti-
cas, o autarca destaca a sensibilização que 
fez junto da câmara de Almada para o ar-
ranjo da antiga EN 377, com um percurso 
de oito quilómetros. “Conseguimos que 
o município transformasse esta estra-
da nacional numa via urbana, num eixo 
estruturante. A obra, com um custo de 4 
milhões de euros, ainda vai prosseguir 
nos próximos meses e irá proporcionar 
grande impacto nas pessoas que visitam 
a freguesia. A estrada encontrava-se num 
estado completamente lamentável, mas 
vamos passar a ter uma via com passeios, 
passadeiras, sinalética horizontal e verti-
cal e com iluminação pública”.   

Por outro lado, foram beneficiadas as 
ruas do MFA e a Dr. Alberto Araújo, onde 

o município fez um “enorme investimen-
to”, gastando 1,2 milhões de euros, com a 
construção de uma via ciclável e passeios, 
o que “muito contribui para a melhoria da 
qualidade de vida”. 

Pedro Matias realça ainda dez parques 
infantis que foram “herdados do anterior 
executivo” e que estão a ser “melhorados 
com relevância”. 

Mas um dos maiores problemas da fre-
guesia são as Áreas Urbanas de Génese Ile-
gal (AUGI) e o ordenamento. “Com o apoio 
do município temos mudado a estética do 
território. Mas ainda temos ruas em terra 
batida e somos o concelho e a freguesia 
que mais AUGI tem na Área Metropolitana 
de Lisboa. Nesses bairros existe muita gen-
te sem saneamento básico e sem água da 
rede pública”, revela o presidente, acres-
centando que a situação da AUGI do Guar-
da-Mor está “quase resolvida”, mas, “é pre-
ciso finalizar essa e a continuar a resolver 
todas as outras identificadas”.  

A MINHA FREGUESIA 

PEDRO MATIAS 
JUNTA DE FREGUESIA DA CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

Ser uma referência  
na AML em carteira

Pronto para 
continuar
O ex-deputado municipal, gestor 
comercial de profissão, 53 anos, diz 
que a estreia como presidente de 
junta está a decorrer “muito bem”, 
contudo, ainda não sabe se vai 
recandidatar-se. “Nasci em Almada, 
tenho uma forte ligação à população 
e as pessoas conhecem-se bem. Se 
houver condições e se eu estiver 
disponível e for convidado, natural-
mente que serei candidato” a uma 
freguesia com 53 mil habitantes.
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Município de Alcácer do Sal
Assembleia Municipal

EDITAL

MARIA ANTÓNIA INCENSO DOS REIS MENDES, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de 
Alcácer do Sal, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 56º. da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, torna público as deliberações da sessão ordinária realizada no dia 30 de abril de 2021.

ORDEM DE TRABALHOS
• Tomada de Posse de um novo membro da Assembleia Municipal. 
• Leitura do expediente.
• Análise e votação da Ata:
• Sessão realizada em 26 de fevereiro de 2021.
Deliberação: Aprovada por maioria com 9 votos a favor da CDU, 3 votos contra  e 5 votos a favor 
do PS, 1 voto a favor da Coligação “Viver Alcácer”e 1 voto a favor do BE.

----------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------
– Eleição de quatro representantes e um suplente para integrarem a Assembleia Intermunici-
pal da CIMAL (art.º 83º da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro);
A proposta foi retirada. 
De acordo com o nº3 do artigo 20º do Regimento da Assembleia Municipal, foi submetido à con-
sideração da Assembleia Municipal a discussão e votação da seguinte proposta não incluída 
na Ordem do Dia.
Tendo sido deliberado por unanimidade a sua inclusão na Ordem do Dia.
01 – Análise e votação da proposta referente à ratificação de procedimento tomado pela 
Presidente do Órgão sobre a indicação de representante para Assembleia Intermunicipal da 
CIMAL;  
Deliberação: Aprovada por unanimidade.
02 – Análise e votação da proposta referente à recusa de transferências de competências 
para o Município de Alcácer do Sal e Entidade Intermunicipal no âmbito da Ação Social; 
(documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 08/04/2021)
Deliberação: Aprovada por maioria com 13 votos a favor da CDU, 10 abstenções do PS, 1 voto 
a favor da Coligação “Viver Alcácer”e 1 voto a favor do BE.
03 – Análise e votação da proposta referente à nomeação com efeitos retroativos, no âmbito 
do procedimento de contratação da prestação do serviço de auditoria externa às contas do 
Município de Alcácer do Sal; (documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 
11/03/2021)
Deliberação: Aprovada por maioria com 13 votos a favor da CDU, 10 abstenções do PS, 1 voto 
a favor da Coligação “Viver Alcácer”e 1 voto a favor do BE.
04 - Análise e conhecimento da informação referente ao relatório de atividades.
Tomado conhecimento.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lug-
ares públicos do costume.

Alcácer do Sal, 3 de maio de 2021.
A Presidente da Assembleia Municipal,

(Maria Antónia Incenso dos Reis Mendes)

Grândola tem  
nova biblioteca
COM UM INVESTIMENTO superior a 2 
milhões - que inclui a requalificação da 
Praça da República -, a nova bibliote-
ca de Grândola e o arquivo municipal, 
inaugurados a 23 de abril, é conside-
rado pelo presidente da câmara, como 
“um dos principais centros de cultura do 
concelho”. 

De acordo com Figueira Mendes, o 
edifício oferece “novas e melhores condi-
ções a dois serviços essenciais para a co-
munidade”. O sonho antigo de juntar dois 
serviços num edifício “cumpriu-se agora” 
para “servir melhor a população”. 

Além do Páteo Central, destinado a 
vários eventos, a biblioteca está dotada 
de serviço de cafetaria, sala de exposi-

ções, sala polivalente, salas de leitura para 
crianças e adultos. Já o arquivo dispõe, 
entre outras, de salas de consulta de maior 
dimensão e de tratamento documental e 
produção de estudos e de higienização.

Ao Semmais, o presidente da con-
celhia do PS de Grândola, Pedro Ruas, 
adiantou que “sempre considerámos que 
a vila passasse a ter um equipamento 
cultural desta dimensão”. Contudo, con-
sidera que o município escolheu “a pior 
opção”, que foi a demolição de “um edi-
fício histórico”, nomeadamente a casa 
Barahona, do final do século 19. Na sua 
opinião, foi construído “um novo edifício 
que em nada se identifica com as caracte-
rísticas da vila”. 
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CENTRISTAS “MUITO OTIMISTAS” DISPUTARAM CANDIDATO ATÉ À ÚLTIMA

MIM ‘abraça’ CDS em Palmela  
com José Calado à cabeça
Pressionado pelo Chega, com um pé no movimento liderado por Carlos Sousa  
e sondado pelo PSD, o líder do MIM abraçou a candidatura centrista.  
E diz que “é para ganhar”.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O CANDIDATO surpresa das autárquicas 
de 2017, José Calado, líder do MIM - Movi-
mento Independente Pela Mudança, que 
foi um dos responsáveis pela retirada da 
maioria absoluta da CDU em Palmela, vai 
ser apresentado amanhã como cabeça de 
lista do CDS-PP à autarquia palmelense 
na presença de Francisco Rodrigues dos 
Santos, presidente do partido.

José Calado, vereador e presiden-
te dos Bombeiros Voluntários do Pinhal 
Novo, está “muito otimista” com a candi-
datura que, segundo sublinha o próprio 
ao Semmais, “é para ganhar”. E promete 
“uma campanha muito dinâmica, com 
gente do MIM e do CDS-PP com forte liga-
ção à terra, provas dadas e muitas ideias 
para mudar as políticas no concelho”.

Com cinco mandatos à frente da cor-
poração de bombeiros do Pinhal Novo, 
a freguesia com maior dimensão eleito-
ral no concelho, José Calado foi muito 
disputado pelas forças políticas locais, 
desde o Chega ao Movimento Cidadãos 
pelo Concelho de Palmela, liderado pelo 
ex-presidente do município Carlos Sousa. 
“Foi uma decisão ponderada, mas a proxi-
midade com algumas pessoas do CDS e as 
ligações ideológicas foram decisivas”, diz 
o candidato, lembrando que as dificulda-

des colocadas aos movimentos indepen-
dentes “também tiveram a sua influência”.

No caso do Chega as “pressões foram 
grandes”, mas o “abanão positivo” do apa-
recimento deste partido revelou-se “uma 
certa desilusão” com “o que veio a seguir”. 

E quanto ao movimento de Carlos Sousa, 
apesar de ter havido “muitos contatos ini-
ciais”, José Calado explica que começou a 
haver “perspetivas muito diferentes, exi-
gências que não faziam sentido e a ten-
tativa de trazer consigo muitos amigos 
zangados com o partido (PCP)”. “Fomos 
sempre francos um com o outro, mas não 
dava para seguir o mesmo caminho”, afir-
ma ao Semmais.

As expetativas estão em alta e podem 
beliscar o eleitorado do PSD, partido que, 
segundo José Calado, também o tentou. 
“Mandaram algumas pessoas falar co-
migo e sei que estão preocupados com a 
nossa candidatura”, afirma o candidato 
do CDS-PP. 

SOCIAL-DEMOCRATAS NÃO QUISERAM 
JUNTAR-SE A UM CDS ‘FRAQUINHO’ 

A coligação entre CDS-PP e PSD em 
Palmela nunca chegou a ver a luz do dia 
por decisão dos social-democratas. “Essa 
história das coligações no distrito entre 
os dois partidos haverá ser contada um 
dia, mas agora o que interessa é que em 
Palmela podemos fazer mossa com esta 
candidatura de José Calado, que é muito 
forte”, diz João Merino, presidente da dis-
trital dos centristas.

O Semmais sabe que a posição do PSD 
foi sempre irredutível por achar que neste 
momento o CDS-PP é fraco eleitoralmen-
te. “É uma pena que os dirigentes do PSD 
não tenham percebido o que podemos 
acrescentar nestas autárquicas nem o ca-
pital humano dos nossos quadros”, acres-
centa o líder da distrital.

Nos treze concelhos o CDS vai apenas 
integrar com o PSD as listas de Almada, 
Montijo, Moita, Grândola. Faltando acer-
tar detalhes com o mesmo objetivo em Al-
cácer, Santiago do Cacém e Sines, onde os 
social-democratas ‘perderam’ a candidata 
Ana Calca Figueira num anúncio feito no 
Facebook.

Para além de Palmela, que conta 
também com o MPT, estão fechadas as 
candidaturas com a sigla do partido em 
Alcochete, com aposta no vereador Vas-
co Pinto; e no Barreiro, onde concorre o 
presidente da concelhia Hélder Leal Ro-
drigues. Na próxima semana deverão ser 
conhecidos os candidatos no Seixal, Se-
simbra e Setúbal, em coligações que en-
volvem o Aliança e o MPT. A escolha em 
Sesimbra deverá recair sobre um ator 
“bastante conhecido” e para Setúbal está 
na calha uma mulher que é também diri-
gente nacional do partido.  

Rui Rio quer Fernando Negrão  
a ganhar primeira câmara PSD na região
Elogios ao candidato à câmara de Setúbal, Fernando Negrão, e o desejo de conquistar  
pela primeira vez uma câmara no distrito.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

EM SETÚBAL para inaugurar a nova sede 
da distrital do PSD, quarta-feira, o pre-
sidente do partido, Rui Rio teceu fortes 
elogios ao candidato ‘laranja’ à câmara 
de Setúbal, Fernando Negrão, atualmente 
deputado na Assembleia da República. “É 
uma oportunidade única para o PSD con-
quistar a primeira câmara do distrito”, su-
blinhou.

Para Rui Rio, Fernando Negrão é um 
“excelente” candidato para Setúbal, devi-
do à sua “projeção, prestígio e competên-
cia”, uma vez que “vive em Setúbal e co-
nhece todos os dossiers da terra”. Sobre a 
nova sede da distrital do PSD, Rui Rio re-
velou tratar-se de um espaço “adquirido 
pela sede nacional e uma boa opção que o 
partido fez, desejando as maiores felicida-
des no seu usufruto”. 

De recordar Fernando Negrão alcan-
çou o melhor resultado de sempre para o 

PSD no distrito de Setúbal, nas autárqui-
cas de 2005, com 25 por cento dos votos. 
O candidato ‘laranja’ ficou em 2.º lugar 
na corrida à presidência do município, à 

frente dos socialistas.  
Paulo Ribeiro, presidente da distrital, 

exortou Rui Rio para a necessidade de a 
península de Setúbal sair da NUT II e pas-

sar para a NUT III para ter “melhor aces-
so a fundos comunitários”. A seu ver, en-
quanto a península se mantiver na NUT II 
“não está em igualdade de acesso aos fun-
dos comunitários com outros municípios 
do país”. Só na NUT III é que a península 
de Setúbal terá “um maior investimento 
público e privado”, opinião que foi corro-
borada por Rui Rio.

A nova sede, que está dotada de quatro 
salas de reuniões e de uma sala multimé-
dia, foi adquirida pela PSD, no ano pas-
sado, e vem colmatar alguns constrangi-
mentos verificados no antigo espaço da 
Avenida Manuel Arriaga. 

“Poupamos na renda mensal porque 
passamos de um espaço arrendado e ve-
lho para uma casa própria mais moderna 
que nos permite criar melhores condi-
ções de trabalho”, esclareceu Paulo Ri-
beiro. 
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DESPORTO

TIAGO BELCHIOR É A NOVA APOSTA DA BAIRRADA CYCLING TEAM

De Paio Pires para  
a ribalta do ciclismo
Aos 16 anos, o jovem ciclista já integra os quadros da melhor equipa 
nacional de juniores e tem agora o sonho de chegar a profissional.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

CHAMA-SE TIAGO BELCHIOR, tem 16 
anos e pode, em breve, ser mais um pro-
missor ciclista do distrito de Setúbal. 
Após alguns anos a pedalar com as cores 
do Paio Pires, Seixal, e depois de algumas 
conquistas no escalão de juvenis, viu abri-
rem-se-lhe as melhores portas da moda-
lidade em Portugal ao receber, no passa-
do verão, um convite para integrar a mais 
conceituada equipa nacional em termos 
de formação: a Bairrada Cycling Team. 
Fez a estreia no passado fim-de-semana.

“É um orgulho enorme. Estou numa 
equipa de sonho, onde muitos gostariam 
de estar. A exigência é grande, mas acho 
que vou conseguir corresponder”, dis-
se ao Semmais o jovem que, no passado 
domingo, em Fafe, correu pela primeira 
vez com a sua equipa. “Foi uma prova 
que correu bem, uma vez que ficámos em 
primeiro lugar coletivamente e também 
obtivemos o primeiro e o segundo lugares 
individualmente”, acrescentou.

Já, Joaquim Belchior, pai do ciclista, 
não escondeu o grande sonho por ver Tiago 
chegar aquela que é considerada a melhor 
formação profissional de ciclistas juniores. 
“A Bairrada Cycling Team é a única equipa 
portuguesa que todos os anos compete em 
diversas provas por toda a Europa. Para o 
Tiago, poder fazer parte de uma equipa de 

dez ciclistas escolhidos entre um pelotão 
nacional de perto de 150, é muito bom”.

O convite para integrar a equipa da 
Bairrada (terra de grandes tradições na 
modalidade) foi endereçado pelo diretor 
desportivo, Henrique Queirós. O presi-
dente da equipa é, no entanto, o ciclista 
Nelson Oliveira, que compete a nível pro-
fissional pelos espanhóis da Movistar.

JOVEM CICLISTA ADAPTA-SE  
A “TODO O TIPO DE TERRENO” 

Joaquim Belchior, falando sobre as qua-
lidades do filho, diz que se “adapta a todo o 
tipo de terreno”. “Não é um trepador nato, 
mas bate-se muito bem. No contra-reló-
gio, até agora, tem ficado sempre entre os 
melhores”, disse, salientando que Tiago 
tem como ídolos os corredores portugue-
ses João Almeida, que “explodiu” na época 
transata, tendo concluído o Giro (Volta a 
Itália) no quarto lugar da classificação ge-
ral, e os irmãos gémeos Ivo e Rui Oliveira, o 
primeiro conquistou os títulos de campeão 
mundial e europeu de contra-relógio na 
categoria de juniores, em 2014, enquanto o 
segundo ganhou, entre 2017 e 2020, três me-
dalhas nos Campeonatos Europeus de Pista.

“Os irmãos Oliveira, assim como o pre-
sidente do Bairrada, Nelson Oliveira, são 
os meus ídolos, os exemplos que pretendo 
seguir e, quem sabe, talvez um dia possa 
vir a correr com eles, como profissional”, 
acrescentou o jovem ciclista que no seu 
currículo conta com um título de campeão 
regional na categoria de juvenis e o vice-
-campeonato nacional de pista também 
como juvenil.

Em vias de terminar o 12º ano de escola-
ridade, Tiago Belchior, que continua a viver 
com os pais, diz que tem um plano de trei-
nos entregue pelo clube, salientando tam-
bém que os responsáveis do Bairrada o sub-
metem, mensalmente, a diversas avaliações 
físicas. Além disso, participa com regulari-
dade nos estágios da equipa bairradina.  

CNS tem 101 anos e uma  
marina em ‘águas de bacalhau’
Oito modalidades desportivas dão expressão a uma das principais 
entidades desportivas do distrito. A construção de uma marina obriga 
sempre ao recebimento de contrapartidas.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CLUBE Naval Setubalense (CNS), uma 
das mais antigas instituições desportivas 
do distrito, completou esta quinta-feira, o 
101º aniversário. Uma data celebrada sem 
a pompa e circunstância que se poderiam 
adivinhar caso não existisse a pandemia. 
Uma data assinalada ainda pela incerteza 
quanto à manutenção do clube nas atuais 
instalações junto ao rio, uma vez que sub-
siste a possibilidade de ali vir a ser cons-
truída a marina da cidade.

Com cerca de 400 atletas federados o 
CNS continua, mesmo em tempo de di-
ficuldades acrescidas resultantes da cri-
se sanitária e contingências decretadas, 
a manter em atividade oito atividades 
desportivas diferentes, sendo que numa 
delas, no remo (double scull), conseguiu 
mesmo que um dos seus praticantes, 

Afonso Costa, obtivesse a qualificação 
para os Jogos Olímpicos que se vão dis-
putar em Tóquio. “É a segunda vez que o 
clube terá um atleta numas olimpíadas. A 
outra aconteceu na natação, em 2012, com 
o Tiago Venâncio”, adiantou o secretário 
geral do clube, Filipe Chagas.

“Temos, para além do remo, também 
a vela, a patinagem artística, a ginástica, 
o andebol em cadeira de rodas, o andebol 
feminino, a natação e a pesca desportiva”, 
referiu ao Semmais o mesmo responsável.

A importância do clube para o conce-
lho de Setúbal, para além de se expressar 
no número de atletas e também no de 
funcionários (19) e treinadores nas di-
versas modalidades (34), tem especiais 
repercussões nos filiados nas atividades 
náuticas. O secretário geral do CNS diz 

que atualmente a coletividade tem licen-
ça para ter 300 embarcações no espaço 
marítimo e mais algumas dezenas em 
seco. Esse esse espaço, afirma o dirigente, 
será o mais interessante em termos finan-
ceiros, tanto mais que é, desde há vários 
anos, cobiçado para que seja ali construí-
da uma marina.

“É uma questão que se arrasta há mui-
to e sobre a qual não existem quaisquer 
decisões. O clube sabe que existe a von-
tade de ali ser construída a marina, mas 
para que tal possa suceder é preciso saber 
quais as contrapartidas, para onde irão 
as embarcações dos associados, etc. Não 
se pode ignorar que o CNS está neste lo-
cal (Avenida Jaime Rebelo, onde também 
funciona a sede) desde 1946 e que é res-
ponsável, entre outras coisas, pela ram-

pas e grua que dão apoio a diversas mo-
dalidades e também à motonáutica”.

O clube possui também espaços para a 
prática de ginástica, um pavilhão, piscina 
e tanques para aprendizagem de remo.  
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TOMA LEVA À CENA OBRA DE PAIXÕES SHAKESPEARIANAS 

“Sonho de uma Noite  
de Verão” no Convento
Uma das mais belas e conhecidas obras de William Shakespeare leva 
a palco sonhos e paixões proibidas. Mais de vinte artistas em cena 
prometem emocionar e divertir o público na nova peça do TOMA.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

O TOMA, Teatro Oficina Multi Artes vai 
levar à cena William Shakespeare e o seu 
texto, considerado por muitos como a sua 
principal e mais bem-conseguida comé-
dia, “Sonho de uma Noite de Verão”. 

José Nobre, o diretor do TOMA, reve-
lou ao Semmais que “são vários os moti-
vos que levaram a esta escolha, um dos 
quais a polifonia dos registos de repre-
sentação, apresentando um desafio ali-
ciante aos atores e diretores envolvidos”. 
Apesar do nome do autor estar associado 
a espetáculos difíceis, com “longas tiradas 
de texto seiscentista distribuídas pelas vá-
rias personagens que sempre compõem 
as suas peças, muitos especialistas não 
hesitam em afirmar que este é, sem dú-

vida, um dos seus textos mais acessíveis 
e, provavelmente, o mais belo e mágico”, 
sublinha o responsável.

“O autor usou de toda a liberdade ima-
ginativa que tinha ao seu dispor, criando 
uma autêntica obra prima arquitetónica, 
pela forma quase perfeita do desenrolar 
da história perante os olhos do espeta-
dor. É uma obra de fôlego, mas preciosa 
para a evolução de todos os que dela fi-
zerem parte. Julgamos que, pelas suas 
características, apoiando-nos sobretudo 
na maravilhosa versão/tradução de Hélia 
Correia, é um espetáculo que suscitará in-
teresse no público em geral, e para algu-
mas camadas da comunidade educativa”, 
argumenta José Nobre. 

Quanto à mensagem da produção, re-
fere: “Devemos seguir os nossos sonhos 
e as nossas paixões apesar de todas as 
contrariedades ou proibições que possam 
surgir”.  

Com forte aposta na “componente pe-
dagógica”, a peça conta com o talento de 
vinte atores e músicos em cena e tem a 
duração de cerca de duas horas. O palco 
escolhido é o do Convento de S. Paulo, em 
Setúbal, de 28 a 30 deste mês. 

Além do protocolo celebrado com o 
município sadino, para o presente ano, o 
TOMA, para esta produção, contou ainda 
com o apoio logístico da Associação de Mu-

nicípios da Região de Setúbal, da Plataforma 
Mural 18 e de outras empresas da região. 

Este ano, o TOMA ainda tenciona levar 
à cena a peça “A Banda”, de Jean Anoui-
lh, uma coprodução com a Capricho Se-
tubalense, com o grupo dos adultos, em 
setembro, nos claustros do Convento de 
Jesus.  

Pandemia afastou 
alunos da escola
A pandemia da Covid-19 afastou 
vários alunos da escola de teatro do 
TOMA, segundo revelou ao Semmais, 
José Nobre. “Neste momento temos 
pouco mais de trinta alunos, mas, 
antes da pandemia, tínhamos mais 
do dobro”. O objetivo da companhia 
é “a promoção e a prática do teatro 
e de todas as artes ligadas à repre-
sentação. Estimulamos os nossos 
alunos a desenvolverem as suas 
criações artísticas autonomamente, 
providenciando apoio e supervisão 
nos projetos que consideramos de 
interesse para a comunidade escolar 
e para o público em geral”. 

AJAGATO cria evento 
intermunicipal “Litoral EmCena”
O teatro está a chegar ao Litoral Alentejano pela mão da AJAGATO. 
Grupos portugueses e estrangeiros vão animar Sines e Santiago com 
espetáculos para todos os gostos.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

APRESENTAR mensalmente espetáculos de 
teatro de companhias profissionais em Si-
nes, Santiago do Cacém, Santo André e nas 
sedes das freguesias rurais dos dois muni-
cípios é a grande aposta do Litoral EmCena.

Este projeto intermunicipal é promovi-
do pela AJAGATO, em parceria estratégica 
com as câmaras de Santiago do Cacém e de 
Sines, e com co-financiamento do FEDER. 

 O primeiro espetáculo é a estreia ab-
soluta da comédia “Tudo é relativo”, pela 
Comuna - Teatro de Pesquisa, no auditó-
rio do Centro de Artes de Sines, dia 26, a 
que se seguem Santo André e Santiago do 
Cacém. O último será no início de dezem-
bro com o Giraffe Royal Theatre, da Estó-
nia, que se estreia em Portugal. 

Mário Primo, diretor do evento, de-
posita “boas expetativas” no evento que 
arranca em 2021 e estende-se até 2022. 
Com um orçamento superior a 200 mil 
euros e financiamento comunitário de 85 
por cento, o Litoral EmCena conta o apoio 
financeiro das duas câmaras e vários pa-
trocínios de empresas e instituições. 

Por um lado, o Litoral EmCena visa “o 
desenvolvimento de fluxos de público in-
teressado e fidelizado para o teatro” e, por 
outro lado, “aumentar a atratividade desta 
região em termos de turismo e de cultura”, 
não esquecendo, “afirmar este território 
como um polo de reflexão, criação e pro-
moção teatral e das artes performativas”. 

Mário Primo não tem dúvidas de que 

se trata do “maior e mais arrojado” projeto 
da AJAGATO, com “características singu-
lares” a nível nacional. “Apesar da pande-
mia, é expectável que o evento tenha um 
grande impacto e visibilidade a nível na-
cional”. 

A Comuna (Lisboa), o Fontenova (Se-
túbal), A Barraca (Lisboa), o Teatro Só 
(companhia luso-alemã), ESTE-Estação 
Teatral (Fundão), Teatro do Mar (Sines), 
GATO SA (Vila Nova de Santo André), 
Artistas Unidos (Lisboa), Varazim Teatro 
(Póvoa de Varzim), Pedro Diogo (Lisboa), 
Giraffe Royal Theatre (Estónia), Collectif 
2222 (França) e Bodecker & Neander C.ª 
(Alemanha) são os grupos e companhias 
que fazem parte da programação.  

“AQUI ESTÁ-SE SOSSEGADO”

A dupla Camané e Mário Laginha dão 
um concerto para apresentar o álbum 
“Aqui Está-se Sossegado”, com entradas 
a doze euros, no Forum Cultural. Este 
disco comprova a cumplicidade entre 
um cantor e um pianista nos vários 
espetáculos realizados um pouco por 
todo o país.  

Seixal
7 de maio, às 21h00

“CHRISTIANE:  
M BIO-MUSICAL CIENTÍFICO”

A biblioteca municipal recebe a peça da 
argentina Belén Pasqualini, “Christiane: 
Um bio-musical científico”, no âmbito 
do VIII Festival Internacional de Teatro 
do Alentejo. O espetáculo venceu vários 
prémios, como o de Melhor Espetáculo 
Musical Unipessoal, e conta a vida da 
sua avó. 

Grândola
7 de maio, às 21h30

“SHITZ”

A Companhia de Teatro de Almada 
mantém em cena “Shitz”, do israelita 
Hanoch Levin, com encenação de Toni 
Cafiero. Uma comédia e sátira política 
que revela, de forma cínica, os podres da 
nossa espécie e da nossa sociedade. Para 
ver no Teatro Municipal Joaquim Benite 
até dia 30. 

Almada
8 de maio, às 20h30

 “NÓ” 

A companhia de Teatro Mascarenhas 
Martins estreia a peça “Nó”, no 
cineteatro Joaquim D´Almeida, 
com texto e encenação de Maria 
Mascarenhas, e com as interpretações de 
André Alves, André Reis, João Jacinto e 
Pedro Nunes. A partir da premissa de dar 
o nó numa gravata. 

Montijo
8 de maio, às 20h00

Agenda
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MULTINACIONAL INVESTE NO EMBALAMENTO DE CANÁBIS EM SETÚBAL

Nova unidade vai criar  
25 postos de trabalho 
A Clever Leaves escolheu o BlueBiz – Parque Empresarial da Península 
de Setúbal para a instalação de uma unidade de pós-colheita de 
cannabis medicinal de grau farmacêutico. 
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR

AS CONDIÇÕES privilegiadas do distri-
to - bom clima, horas de exposição solar, 
terrenos a baixo custo, mão de obra qua-
lificada e a preços competitivos -, atraem 
centenas de investidores em tornar o país 
na porta de entrada para o mercado eu-
ropeu de canábis medicinal. Esta semana, 
a operadora líder e produtora Clever Lea-
ves anunciou que vai aterrar na região, 
com a futura inauguração das instalações 
de uma unidade de pós-colheita de can-
nabis medicinal de grau farmacêutico em 
Setúbal. A escolha recaiu sobre o Blue-
Biz – Parque Empresarial da Península 
de Setúbal, local onde a Clever Leaves 
vai proceder ao embalamento da planta, 
garantindo que os mais altos padrões de 
controle e qualidade sejam mantidos. 

“O nosso objetivo é sermos uma das 
principais empresas mundiais de canna-
bis e Portugal é um dos países mais im-

portantes para o nosso negócio na Eu-
ropa. Estamos muito satisfeitos com o 
nosso investimento em Setúbal e agrade-
cemos à aicep Global Parques pela calo-
rosa receção que nos estão a dar”, afirma 

Kyle Detwiles, o CEO da Clever Leaves em 
resposta à solicitação do Semmais.

A expansão da produtora de canabi-
noides para a cidade sadina, deve-se às 
condições de acessibilidade e flexibilidade 

que as instalações do parque empresarial 
oferecem e que vão servir de prolonga-
mento essencial da atual presença e capa-
cidades operacionais da multinacional ao 
serviço do mercado global de cannabis. 

Projeto está a ser instalado numa área 
de 2.806 metros quadrados

Ainda sem data prevista para começar 
a funcionar em pleno, o investimento pre-
vê a criação de 25 novos postos de trabalho 
nas novas instalações que estão a ser alvo 
de requalificações desde o início da sema-
na, e que irão no máximo da sua utilização, 
funcionar por turnos e 24 horas por dia 
para otimizar todo o potencial instalado 
numa área com 2.806 metros quadrados.

Em declarações ao Semmais, a ai-
cep Global Parques, entidade gestora do 
parque empresarial, sublinha que “é com 
grande otimismo que encaramos a ins-
talação da nova unidade industrial no 
BlueBiz por se tratar de uma empresa de 
referência internacional no setor farma-
cêutico, de que queremos atrair mais in-
vestimento para Setúbal”. 

As operações portuguesas da Clever 
Leaves tiveram início em 2019, e obtiveram 
licença do Infarmed - Autoridade Nacional 
do Medicamento e de Produtos de Saúde, o 
que permite à empresa cultivar, importar e 
exportar flores secas da planta de cannabis 
para fins medicinais e de investigação. 

A Clever Leaves não é a primeira mul-
tinacional a apostar no “ouro verde” por-
tuguês. Também a EXMceuticals prevê 
investir cerca de 12 milhões de euros em 
Setúbal, num plano de expansão que atra-
sou devido à pandemia da Covid-19. 
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Lisnave 
repara 
navio  
sísmico 
topo  
de gama
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

O “RAMFORM ATLAS”, um dos maiores 
navios sísmicos e de pesquisa do mundo, 
encontra-se desde o início da semana nos 
estaleiros da Lisnave, em Setúbal, onde 
irá ser submetido a algumas reparações. 
Trata-se de uma embarcação norueguesa 
que integra o leque das maiores e mais 
importantes a nível mundial na tarefa de 
recolher dados e mapear o fundo do mar.

Com 7.000 toneladas, o navio, cons-
truído em 2014 e propriedade da empresa 
PGS Geophysical, é um dos que costu-
mam ser utilizados para mapear e mo-
delar o fundo do mar, recolhendo dados 
fundamentais para as empresas que se 
dedicam à exploração de fontes de ener-

gia, nomeadamente de petróleo e gás. É 
considerado, entre as embarcações que 
efetuam trabalhos geológicos, uma das 
mais completas e capazes, devido à qua-
lidade do equipamento e também aos 
meios de propulsão de que dispõe.

A importância destes navios e da ta-
refa que executam explica-se, também 
pela obrigatoriedade que as suas tripu-
lações têm de compreender as estruturas 
do subsolo, uma vez que existem riscos 
elevados associados a projetos de perfu-
ração e que têm a ver com camadas instá-
veis ou bolsas de gás.

Os trabalhos que agora estão a ser 
realizados em Setúbal, em doca seca, in-

cidem sobre os sistemas de propulsão, di-
recional e posicionamento dinâmico por 
satélite. Serão ainda realizados trabalhos 
no casco e de pintura, assim como em al-
gum do equipamento sísmico que equipa 
a embarcação.

O “Ramform Atlas” tem 104 metros de 
comprimento e 70 metros de boca (lar-
gura). Estas características, associadas à 
qualidade do equipamento específico, fa-
zem com que o navio possa ser utilizado 
em tarefas onde, por norma, seria neces-
sária a presença de dois.  

O navio pesa sete mil toneladas e é 
propriedade da empresa PGS GeoPhysical

NEGÓCIOS

Torrestir 
aplica  
4 milhões 
em Palmela

A Torrestir inaugurou, quinta-feira, 
uma filial em Palmela. Na cerimónia, Fer-
nando Torres, presidente do Conselho de 
Administração da transportadora, disse 
que “Palmela é um sítio estratégico, tem 
uma câmara que aposta em novos inves-
timentos, e nós queremos ter um serviço 
mais próximo dos nossos clientes”. 

Com cerca de oitenta trabalhadores, a 
empresa prevê criar mais postos de traba-
lho, e tem como objetivos “ter um serviço 
diferenciado de todos os transportadores, 
criar mais valias para os clientes como 
programas de software e novos projetos 
na logística” e ainda renovar a sua frota de 
viaturas de cinco em cinco anos, de for-
ma a diminuir a poluição, refere Fernando 
Torres, salientando a preocupação com o 
meio ambiente. 

No ato inaugural da unidade, que im-
plicou um investimento de cerca de 4 mi-
lhões de euros, o presidente da câmara de 
Palmela salientou o facto de a “abertura 
da filial da Torrestir no concelho ter atraí-
do outras empresas”. 
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RAUL TAVARES

DIRETOR             

A ‘escravidão’ 
dos nossos 
tempos mesmo 
ao pé da porta
COMO sempre na vida há males que vêm por 
bem. É o caso do problema dos imigrantes 
que, aos milhares, trabalham em condições 
desumanas e insalubres em muitos pontos 
do país, com destaque para o Alentejo Litoral 
e também, na nossa região, a zona de Pegões.

É verdade que não se pode tomar a parte 
pelo todo - porque nem todos os casos são 
iguais e há situações mais confortáveis - mas 
este fenómeno não é de hoje, já tem barbas e 
tem estado à vista de todos. Populações lo-
cais, responsáveis políticos e autoridades po-
liciais e de fiscalização. 

Não sendo um tema de hoje, há que as-
sacar responsabilidades, a começar pelas au-
toridades que permitem, sem grandes vistos 
aparentes, que estes trabalhadores sazonais 
cheguem ao país aos magotes, trabalhem 
sem papelada e vivam em condições mise-
ráveis. 

É certo que não raramente surgem no-
tícias de ações concertadas da Autoridade 
para as Condições de Trabalho (ACT) e das 
polícias. É convocada a comunicação social. 
levantam-se autos, aplicam-se multas, mas a 
bolha continua a aumentar. E o drama man-
têm-se. É assim, sem mais nem menos. 

Acresce que muitos dos ‘proprietários’ 
destes imigrantes laboriosos, desprotegidos 
e mal pagos, preferem as multas a mudar as 
condições em que mantêm a sua preciosa 
mão-de-obra barata e disponível. É indigno e 
aponta para uma escravidão que envergonha 
o país.

Este ‘tapar o sol com a peneira’ tem man-
tido a situação presa por um fio e agiganta 
um problema que começa a ser gritante, por 
razões sanitárias e sociais. E, por isso mesmo, 
tem que merecer, desta vez, um olhar mais 
fino da administração central, porque se trata 
de uma população que o país necessita, dado 
o crescimento notório destas explorações ru-
rais no setor agroalimentar e na plantação e 
apanha dos chamados frutos vermelhos. 

É preciso acabar com este indecoroso 
aproveitamento de pessoas vulneráveis, fa-
mílias inteiras, que buscam em Portugal um 
‘lugar ao sol’, transformado numa penumbra 
social e num ostracismo político que raia o 
terceiro mundismo. 

E não são só os ilegais que estão em cau-
sa, mas também os que estão legalizados 
trazidos até nós por gangues que se dedicam 
ao tráfico humano nestes tempos modernos, 
prometendo mundos e fundos que estão lon-

ge da realidade. 

No Centenário  
de Vasco Gonçalves

NÃO PODIA deixar de ser, as vésperas 
do 47º Aniversário do 25 de Abril tive-
ram nos Estaleiros da Lisnave/Mitrena, 
uma vez mais, a marca da evocação do 
General Vasco Gonçalves, o Compa-
nheiro Vasco, Primeiro-Ministro dos 
Trabalhadores e do Povo, cujo Cente-
nário, a 3 de Maio, é particularmente 
comemorado pelas iniciativas da Asso-
ciação Conquistas da Revolução, a ACR, 
que dele faz a figura maior de referência.

Condicionado pela pandemia, o tra-
dicional Plenário dos trabalhadores não 
teve, desta feita, assim como em 2020, 
a presença de um Militar de Abril em 
representação da ACR, a quem, de há 
anos a esta parte, é dada a palavra de 
encerramento. 

Mas vamos recordar 2018, vamos 
àquilo a que chamamos, como nossa, a 
retoma: tal tarefa coube então a Manuel 
Carvalho, Capitão-Tenente, que logo à en-
trada foi recebido pela voz de José Afonso: 
“seja bem-vindo quem vier por bem”.

Primo de Sousa, da Lisnave, dirigiu 
os trabalhos, mas bastou que um cama-
rada operário, Carlos Dias, improvisas-

se uma quadra fadista das grossas para 
que ele próprio, numa cadência onde se 
cantaram ainda em colectivo a “Grân-
dola Vila Morena”, o Hino Nacional e 
o Hino da CGTP-IN, viesse a dar a co-
nhecer a quem, porventura, ainda não 
conhecia os seus dotes literários um 
poema seu, a “Grande Engrenagem”, 
em cujo primeiro verso diz: “Comparo 
as classes sociais A uma grande engre-
nagem Onde as rodas principais Traba-
lham sempre em desvantagem”, para, 
passados mais quatro, assim terminar: 
“Esta norma nunca falha Nem da ver-
dade se afasta A peça que mais trabalha 
É sempre a que mais se gasta”.

Num pavilhão todo ele recheado de 
panos de fundo de considerável dimen-
são que percorreram como outros hão 
de vir a percorrer as manifestações do 
25 de Abril e do 1º de Maio, sempre com 
a marca da CGTP-IN, Manuel Carvalho 
quis, e bem, falar dele próprio, quando 
lhe passaram a palavra: “Estava na Pa-
trulha Maio atracado no Porto de Ponta 
Delgada, nos Açores, na noite de 24 de 
Abri de 1974 e logo aderimos ao MFA, 

e por volta de 2000 e 2003 não pou-
cas vezes vim à Setenave (Lisnave) por 
cumprir funções na Capitania do Por-
to de Setúbal”. Com particular emoção 
vincou “quanto sentimos húmidos os 
olhos ao ouvirmos as canções de Abril”.

O Plenário deste 23 de Abril foi diri-
gido por Francisco Redondo, membro 
da Comissão de Trabalhadores. Assu-
miu fazer a leitura de uma Mensagem 
que a ACR dirigiu a várias organiza-
ções, associações e movimentos, ao 
Poder Local Democrático, a entidades 
diferenciadas com quem mantem, ao 
longo de anos, uma relação promotora 
que, de qualquer maneira, não se esgo-
ta no 25 de Abril.

“Vamos comemorar Abril e exigir 
que Abril se cumpra… É preciso cum-
prir e fazer cumprir a Constituição da 
República Portuguesa”, que a 2 de Abril 
perfez 45 anos. As Comemorações 
Populares que irromperam e se pro-
longam por todo o País, com muitos, 
muitos milhares de participantes, as-
seguram que no Centenário em causa 
não falta futuro. 

POLÍTICA E CULTURA
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP

Nó
À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA 
MASCARENHAS-MARTINS

A 12 DE MARÇO de 2020, quando es-
treámos o “Há dois anos que eu não 
como pargo”, lembro-me de dar um 
abraço a uma amiga que nos foi ver. 
Um abraço no foyer do Cinema-Tea-
tro Joaquim d’Almeida, sem máscaras, 
apenas com a dúvida de como seria daí 
para a frente. Não podíamos adivinhar 
aquilo que nos esperava. Recordo esse 
dia agora que nos preparamos para re-
gressar a um espaço que tive oportuni-
dade de visitar durante o confinamento 
(para filmar o mini documentário “Se o 
Joaquim d’Almeida soubesse”, dispo-
nível nas redes sociais e no nosso site). 
De 7 a 9 de Maio vamos finalmente 
apresentar “Nó”, espectáculo dirigido 
pela Maria [Mascarenhas] que era para 
ter estreado a 15 de Janeiro, dia em que 
regressámos a casa. Não estou à espera 
de abraços. Na verdade, nem sei muito 
bem o que esperar. Tirando talvez em 
Lisboa, no Porto e num ou outro lo-
cal em que a relação com as artes está 
mais consolidada, não é evidente que 
a reabertura das salas signifique que 
de repente toda a gente vai querer sair 
de casa para ir ao teatro. Não escrevo 
isto de uma perspectiva pessimista, até 
porque estou convicto de que a cultura, 

de forma geral, talvez seja um pouco 
mais valorizada depois de se ter torna-
do evidente a sua fragilidade em Portu-
gal. Não quero é estar a alimentar a ilu-
são de que estes próximos tempos vão 
ser fáceis no que diz respeito à relação 
fundamental que nos move: a relação 
com os públicos.

Por mais que em Lisboa, Porto e 
nessa meia dúzia de outros locais pa-
reça existir uma grande dinâmica cul-
tural, é importante aceitarmos que em 
média os portugueses têm muito pouco 
contacto com as artes. Ainda esta sema-
na tivemos oportunidade de regressar a 
Pegões e constatar que o teatro -  tiran-
do as actividades que por teimosia de 
poucas pessoas se vão desenvolvendo 
de forma pontual e não-profissional -  
pára muito pouco por ali. É claro que 
quando nos dizem que nesses projectos 
locais só há sete pessoas que gostam 
de teatro, não ficamos surpreendidos. 
Como é que se pode gostar daquilo que 
praticamente não se conhece? Voltá-
mos a Pegões, já agora, porque estamos 
a preparar um trabalho com direcção 
artística do Pedro Nunes, no âmbito do 
Mural 18, com uma apresentação única 
a 19 de Junho junto à escultura “Home-

nagem à Agricultura”, de Artur Bual.
“Nó” estreia para a semana, mais 

de um ano depois do último jantar em 
que pudemos passar umas horas a 
discutir algumas das nossas inquieta-
ções. Nessa noite foi o Pedro [Nunes] 
que esteve na berlinda, exposto a uma 
série de questões sem resposta sobre o 
que desejava que fosse a sua vida de-
pois de concluir o mestrado em Ciên-
cia Política, ele que se tinha estreado 
enquanto actor profissional em 2018 
no espectáculo “O medo de existir”, 
também dirigido pela Maria. A discus-
são não era tanto sobre o seu caso, mas 
como esta geração que está a começar 
a vida activa se confronta com a neces-
sidade de tomar decisões tendo como 
base uma enorme incerteza quanto ao 
que poderá ser uma escolha acertada. 
É daí que parte este espectáculo, do 
momento em que três jovens se pre-
param para atravessar a fronteira que 
supostamente separa a adolescência 
da vida adulta. Se em Março de 2020 
esse passo parecia assustador, como 
será agora, depois de um período que 
veio colocar em causa as poucas certe-
zas em que nos podíamos basear para 
tomar decisões? 
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Onde se fala da Europa,  
do 25 de Abril e, até da Superliga

Promover a sustentabilidade  
pela cooperação

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

ATUALIDADE
PAULO LOURENÇO
INVESTIGADOR SOCIAL 
MEMBRO DA EUROCARERS

VIVEMOS num tempo marcado por múl-
tiplas crises e pela insegurança o que 
obriga a pensar em soluções à escala eu-
ropeia. A pandemia veio acelerar mudan-
ças no mundo do trabalho e tornar mais 
prementes as respostas a uma socieda-
de em mudança. A mudança faz parte da 
vida, tudo muda incessantemente. As al-
terações climáticas, a transição energética 
a revolução digital são apenas alguns dos 
desafios que pairam sobre as sociedades 
contemporâneas. Para vencer este desafio 
é absolutamente vital reforçar a Europa 
social, por isso, a Cimeira Social Tripar-
tida que vai acontecer no Porto, no dia 7 
de Maio, com o objectivo de implemen-
tar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
gera naturais expectativas. É imperativo 
que apagadas as luzes da Cimeira Social 
os conteúdos tenham tradução na escola, 
no trabalho, na economia. Não podemos 

ficar nas boas intenções e nas frases bo-
nitas. A Cimeira Social do Porto tem de ter 
consequências, mas ai!...

Aqui chegados não posso deixar de 
me perguntar como é que um conjunto de 
iniciativas que poderão ser determinantes 
para o futuro dos cidadãos europeus pode 
estar aparentemente tão arredado das 
notícias. Esperaria que houvesse intensa 
discussão, que se ouvisse o burburinho 
dos debates políticos a transbordar das 
chancelarias para as notícias num jogo e 
prós e contras…

Pelo contrário, é a Superliga que abre 
jornais e suscita declarações apaixona-
das. Ideia excelente ou morte anuncia-
da do futebol, eis a questão. E sobre este 
inquietante dilema temos comentadores 
futebolísticos, juristas e políticos num to-
tobola de opiniões.

Esta inversão de prioridades é deve-

ras inquietante. Quando falamos do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais falamos de 
um projecto europeu capaz de enfrentar 
os desafios do futuro tornando a econo-
mia mais justa, sustentável e inovadora, 
ao mesmo tempo, incentivando a partici-
pação cidadã, reforçando a democracia e 
reconquistando o poder de atração que o 
modelo social europeu já teve e tem vindo 
a deixar escapar.

As gerações mais velhas recordam, em 
muitos casos, infâncias de pobreza e difi-
culdades que se foram transformando em 
oportunidades, em segurança e, até em 
prosperidade. Puderam casar, ter filhos 
dar-lhes uma educação, ajudar a nova ge-
ração a autonomizar-se. O emprego está-
vel, a certeza de uma pensão de reforma, 
o SNS, deram-lhes uma tranquilidade que 
as novas gerações não possuem pois, a 
educação e a formação não são garante 

de escapar à pobreza. O elevador social 
encalhou. A insegurança e a falta de pers-
petivas no emprego geram receios, revol-
tas, desconfianças. Se quisermos escapar 
à autofagia da Europa precisamos de en-
contrar um justo equilíbrio entre a econo-
mia e o social, caso contrário aguardam-
-nos tempos muito difíceis. Na promoção 
desse justo equilíbrio destaco a luta con-
tra pobreza, a necessidade de assegurar 
proteção social para todos e a importân-
cia do diálogo social efectivo na definição 
e implementação das melhores políticas.

O 25 de abril deu a Portugal a oportu-
nidade de participar no projecto europeu. 

47 anos depois do 25 de Abril, justifi-
ca-se continuar a discutir a sociedade em 
que queremos viver, uma sociedade que 
valorize as pessoas e que seja capaz de 
transformar, mais uma vez, as ansiedades 
e os medos em Esperança. 

Comemorações
FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

COMEMORÁMOS recentemente o Dia 
Mundial da Língua Portuguesa e sem 
dúvida de que é um tema que me deixa 
particularmente satisfeito pois desde que 
deixei os bancos do Liceu que tem sido a 
forma de ganhar o dia-a-dia não só a es-
crever mas também a ler.

Devo também confessar que a minha 
prestação para a Língua Portuguesa se tem 
centrado no esforço de evitar os erros pois 
desde que fui iniciado naquelas “escolas” 
que hoje têm o nome de pré-primárias e 
que os nossos pais pagavam 2$50 por se-

mana, pouco mais nos ensinavam do que o 
juntar letras mas embora hoje me conside-
re um aprendiz, assimilei o suficiente para 
na Primária dar nas vistas e tanto eu como 
alguns dos que me acompanharam nos es-
tudos éramos convocados para ajudar os 
que mais dificuldades tinham na classe.

Descendente de operários senti no Liceu 
o que era a luta de classes pois mais os pro-
fessores do que os colegas de turma nos fa-
ziam sentir que aquele não era o nosso meio, 
e isso certamente notava-se porque eram as 
empresas dos nossos pais que nos pagavam 

as propinas e não era por acaso que muitos de 
nós conviviam com os ex-colegas que tinham 
ingressado na Escola Comercial e Industrial.

Mas sempre nos dedicámos muito a 
comemorações e a prova é que toda a gen-
te comemora o aniversário de nascimento, 
a Páscoa, o Natal, o Dia de Reis, o Dia de 
Todos os Santos e mais um sem número 
de datas que também passam pelo Dia de 
Portugal, Camões e das Comunidades.

Isto para não nos perdermos por aqui 
a falar de um sem número de datas que 
preenchem todos os dias do calendário.

E até assinalamos o Dia de Ano Novo 
que algumas agendas e calendários assi-
nalam como Dia de Circuncisão, mas que 
talvez por um pudor injustificado, muitos 
nos recusamos a publicitar, esquecendo-
-se os cristãos de que Jesus Cristo foi cir-
cuncisado oito dias depois de ter nascido, 
o que é fácil confirmar.

Isto permite-nos concluir que tanto 
nas comemorações como noutros pontos 
do nosso dia-a-dia damos mais destaque 
ao que queremos evidenciar esquecendo 
os restantes. 

A PROPÓSITO do impacto de um ano de 
pandemia no Distrito de Setúbal nas Or-
ganizações da Economia Social (OES), 
apoiado por um estudo conjunto ela-
borado pelos Institutos Politécnicos de 
Setúbal e Portalegre (IPSP), que refere a 
forte probabilidade de muitas IPSS en-
cerrarem no próximo trimestre, importa 
conhecer o “Estado da Arte” das OES e 
propor soluções.

Ao nos situarmos no universo das IPSS 
do Distrito de Setúbal, conclui-se que a 
revisão da literatura já identificava após a 
crise de 2008 um acentuado agravamento 
das dificuldades financeiras das OES. Em 
2011, há dez anos, foi admitido pela enti-
dade que representa o setor social, que 
60% das instituições do distrito se encon-
travam em falência técnica pela via do 
aumento significativo do endividamento 
bancário e das dividas a fornecedores.

Quando se assinaram Protocolos de 
Cooperação que consideram, que os gas-
tos com a depreciação dos equipamentos 

sociais não entram para cálculo dos va-
lores da comparticipação financeira da 
segurança social relativamente ao cus-
to das respostas sociais, são muitas as 
questões técnicas que se colocam sobre 
a capacidade das IPSS gerarem recursos 
para fazer face ao desgaste dos materiais, 
instalações e equipamentos, que influen-
ciam a segurança e a qualidade do serviço 
prestado pelas OES.

Sabendo-se ainda que os salários pra-
ticados pelas OES se encontram no limiar 
do salário mínimo nacional (SMN), ao 
decidir-se, e muito bem, aumentar pro-
gressivamente o SMN até 2023, os res-
ponsáveis pela assinatura dos Protocolos 
de Cooperação deveriam ter previsto an-
tes da pandemia o impacto da decisão na 
sustentabilidade nas IPSS.

Constituindo-se os principais clien-
tes/utentes das IPSS a classe média, cujas 
mensalidades garantem o equilíbrio fi-
nanceiro destas organizações, verifican-
do-se entre 2007 e 2017 uma quebra do 

poder de compra per capita no Distrito de 
Setúbal da ordem dos 9%, não deveriam 
existir dúvidas sobre a forte probabilida-
de em 2021 de grande parte das IPSS fe-
charem portas, por falta de recursos e de 
sustentabilidade.

Se associarmos às conclusões do es-
tudo do IPSP o aumento de 28% ente 
2019 e 2020 das inscrições nos Centro de 
Emprego no Distrito de Setúbal, registan-
do-se uma tendência para a uma quebra 
das colocações no mercado de trabalho, 
conclui-se que as famílias utilizadoras 
dos serviços das respostas sociais terão 
dificuldades a curto prazo em cumprir os 
seus compromissos com as IPSS.

Durante as últimas décadas assistimos 
no Distrito de Setúbal à proliferação de or-
ganizações de economia social, que atuam 
no território como se fossem concorren-
tes. Copiaram-se modelos de gestão das 
empresas, sem recursos técnicos, sendo a 
vasta a literatura que identifica os proble-
mas e os desafios das IPSS no século XXI.

Um dos problemas está associado à 
incapacidade das IPSS que integram as 
Redes Sociais dos municípios para de-
senvolverem praticas efetivas de coope-
ração interinstitucional orientadas para a 
co-sustentabilidade, i.é, sustentabilidade 
pela cooperação, prevalecendo a lógica 
“das quintas”.

Decorrido um ano da pandemia, sendo 
sobejamente conhecidas as dificuldades 
das pequenas empresas e das famílias, 
era expetável a entidade que representa 
as IPSS no Distrito de Setúbal promover 
a discussão das reformas a incluir nas 
medidas do Plano de Recuperação e Re-
siliência para território da margem sul do 
tejo. 

Promover iniciativas que contribuam 
para a elaboração de um Plano de Desen-
volvimento Estratégico das OES, poderá 
ser uma das soluções para evitar a efeti-
va falência técnica das IPSS do Distrito de 
Setúbal.

Fica para memória futura a sugestão. 
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