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REPORTAGEM

Bullying no Seixal,
Baixa da Banheira
e Santo André
As últimas agressões entre
alunos numa escola do
Seixal vieram destapar casos
idênticos de bullying em outros
estabelecimentos do distrito.
Especialistas afirmam que a falta
de pessoal não docente propícia
o fenómeno.
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Por dentro
da cadeia
de Pinheiro
da Cruz

Processo das NUTS
alimenta ‘guerra’
entre PS e PSD
O PSD acusa o PS de não ter
aprovado o seu projeto de
resolução sobre a criação
da NUT III para a península.
Os socialistas apoiaram o
projeto do PCP e afirmam que
os social-democratas estão a
“enganar a população”.
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Hospital de Setúbal já tem verba para arrancar ampliação

Ciclista do Montijo
ou vai ao Tour
ou vai à Vuelta

O Estado libertou uma verba de 1,8
milhões para o arranque das obras
de ampliação do Centro Hospitalar
de Setúbal. Mas a polémica continua,
porque os médicos querem instalar
novas valências no Outão, que
se espera ser transformado em
empreendimento turístico.

Rúben Guerreiro, é um dos
corredores com mais cartel no
pelotão profissional e um dos
mais cobiçados do ciclismo
nacional. Com 26 anos de
idade, o atleta montijense deve
participar este ano na Volta à
França ou na Volta à Espanha.
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ABERTURA

EM PINHEIRO DA CRUZ CERCA DE UM QUARTO DOS PRESOS TRABALHA

Alimentos produzidos
‘atrás’ das grades
O vinho ali feito tem fama há muitas décadas, mas também há frutas,
legumes, mel e produtos florestais. Os presos têm possibilidade de
trabalhar no exterior. O encerramento da cadeia parece ser, para já, um
projeto adiado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM SEMMAIS

Fuga de 1986
sempre presente
A 28 de Julho de 1986 Pinheiro da
Cruz foi palco da mais sangrenta
das fugas ocorridas em cadeias
portuguesas. Seis reclusos com
largo cadastro apoderaram-se de
armas e, ainda antes de transporem
a derradeira porta, mataram três
guardas prisionais. No local onde
morreram uma lápide relembra o ato.
É uma maneira, dizem os funcionários
atuais, de todos se recordarem que
uma prisão, por muitas tentativas de
ressocialização, é principalmente um
local onde existe gente perigosa.

O ENCERRAMENTO do Estabelecimento
Prisional de Pinheiro da Cruz e construção de uma nova cadeia, também no concelho de Grândola, é um projeto adiado.
Nos próximos anos, aquela área não deverá ser demolida e não serão construídos
quaisquer empreendimentos turísticos,
ao contrário do que já está determinado,
por exemplo, para os estabelecimentos
prisionais de Setúbal e Lisboa, que vão
dar lugar a hotéis. Até que se volte a falar
novamente no fecho da cadeia, parte dos
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reclusos continuam ali a produzir alguns
produtos alimentares certificados, onde
avulta o vinho.
Em declarações ao Semmais, a diretora do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, Paula Martins, disse desconhecer qualquer intenção recente de
encerramento da maior das cadeias existentes no distrito de Setúbal e uma das
maiores do país. “Há uns anos falava-se
nessa hipótese, mas, agora, esse parece
ser um projeto abandonado, até porque

Maioria dos 550 reclusos de Pinheiro da Cruz
são condenados por crimes graves

isso implicava construir uma nova cadeia
de raiz, e tal obra é muito cara”, afirmou.
Na prisão de Pinheiro da Cruz cumprem pena, atualmente, cerca de 550 reclusos. São condenados, na sua maioria,
por crimes graves. Esta população prisional tem, no entanto, algumas particularidades que a distingue das de outros
presídios: Ali, quem quiser trabalhar, tem

todas as possibilidades de integrar um
projeto produtivo que pode, até, quando
for alcançada a liberdade, abrir portas no
mercado de trabalho.
Paula Martins explica que o principal
produto de Pinheiro da Cruz é o vinho. De
facto, tanto o tinto, como o branco e até o
rosé ali produzidos são alvo cobiçado por
particulares e grupos ligados à hotelaria
e restauração, existindo mesmo um posto
de venda oficial a cerca de uma centena
de metros da entrada da cadeia. Este vinho, elucida a diretora, é feito a partir de
13 hectares de vinhas integrados nos 1.550
hectares que constituem a área total do
estabelecimento.
A cadeia possui uma adega própria
que tem a particularidade de, tal como
noutros serviços produtivos, ser operada
por reclusos. São, por norma, pessoas de
confiança que, nas palavras da diretora e
dos guardas, encontram no trabalho uma
forma de mais facilmente ultrapassarem
as dificuldades da reclusão.
OFERTA DE TRABALHO VAI DA HORTA,
ÀS OFICINAS OU À LAVANDARIA
A produção agrícola da cadeia não se
resume, no entanto, ao vinho. Os cerca de
50 presos que trabalham nos campos e
que dormem em habitações dos serviços
prisionais, são ainda responsáveis pelo
plantio de inúmeros produtos hortícolas
e frutícolas.
Esses alimentos eram, até ao início
da pandemia de Covid-19, entregues ao
Banco Alimentar, com quem possuímos
um protocolo. Atualmente, por questões
de segurança sanitária, o protocolo está
suspenso e os produtos são, na sua maioria, comercializados dentro da própria
prisão”, explica Paula Martin, adiantando
que o estabelecimento possui também um
engenheiro agrónomo que controla todas
as atividades. “Para além dos produtos
alimentares temos também a exploração
florestal, nomeadamente o aproveitamento das pinhas, da resina e das madeiras de pinheiro bravo e eucalipto”, diz a
mesma responsável.
Batatas normais e batata doces, frutas,
legumes e até mel são alguns dos produtos produzidos pelos reclusos que, no interior da cadeia têm, também, uma padaria e ainda a possibilidade de trabalharem
na lavandaria.
“Um preso que seja escolhido para trabalhar ganha por dia, numa primeira fase,
2,10 euros. Depois, há medida que for melhorando o seu desempenho, pode chegar
a oficial e passar a ganhar todos os dias
2,80 euros”, conta Paula Martins.
Em Pinheiro da Cruz há também uma
dezena de reclusos que trabalham, dentro
da cadeia, para uma empresa especializada em alumínios. Esta é uma tarefa surgida na sequência de diversos protocolos,
os quais permitem, por exemplo, que diversos presos vão diariamente trabalhar
para empresas do concelho. “Por vezes,
quando terminam as penas, alguns desses condenados são convidados por essas
mesmas empresas para ali continuarem a
trabalhar”, explica a diretora.
Por fim, a cadeia usufrui também dos
préstimos do Centro Protocolar de Justiça, que ministra cursos diversos, nomeadamente de apicultura, pastelaria e para
tratoristas. Essas são profissões às quais
os reclusos podem aceder e exercer no estabelecimento prisional.

SOCIEDADE

PSICÓLOGA REFERE OCORRÊNCIAS NO SEIXAL, BAIXA DA BANHEIRA E SANTO ANDRÉ

Falta de pessoal não docente
propícia violência nas escolas
Psicólogos e advogados não encontram grandes diferenças entre as escolas do distrito de Setúbal
e as do resto do país. Apontam, também, como uma das causas prováveis o recurso exagerado
aos videojogos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
A FALTA de pessoal não docente é uma
das principais causas pela existência de
casos de bullying e outras formas de violência ocorridos nas escolas nacionais.
No distrito de Setúbal, onde recentemente um jovem foi atropelado quando fugia
a três colegas de escola que o estariam a
agredir, a situação não difere do resto do
país.
Na terça-feira, de acordo com informação divulgada pela TVI, as três raparigas envolvidas nas agressões ao colega de
escola que, na tentativa de fuga, acabou
por ser atropelado, sem consequências,
na Nacional 10, no Seixal, foram punidas
pela direção da instituição de ensino com
penas de suspensão. Uma das raparigas
apanhou 12 dias, e as duas restantes cinco
dias cada.
“O que acho é que existe muita agressividade entre os jovens. No que me tenho
apercebido nos contactos com diversos
professores é que muitos jovens regressaram às aulas, após os períodos de confinamento, com comportamentos mais
agressivos”, disse ao Semmais o advogado Paulo Edson Cunha, que recentemente, integrado num grupo de dirigentes do
PSD, esteve no Seixal para ali se inteirar
das circunstâncias que conduziram ao
atropelamento de um aluno da Escola Básica Dr. Augusto Louro.
Paulo Edson Cunha entende que apesar de hoje existirem mais mecanismos de
defesa, também as crianças estão “muito
mais intolerantes e agressivas, sobretudo
depois da pandemia”. Estes factos, refe-

re, podem dever-se, entre outras causas,
ao facto de muitos jovens passarem hoje
muito do seu tempo livre a brincar com
jogos eletrónicos
onde a violência é constante. “Há uma
agressividade no sentido bruto, não porque exista mais maldade”, acrescenta.
BULLYING É APENAS UMA
DAS MUITAS FORMAS DE VIOLÊNCIA
A psicóloga Melanie Tavares, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)
do Instituto de Apoio à Criança, entende
que muitos dos casos que atualmente são
reportados como bullying não o são efetivamente. “Para que tal aconteça é necessário provar a intenção de magoar, de humilhar, de prejudicar. Essa intenção tem,
também, de ser feita de modo reiterado”,
refere ao Semmais a especialista que, em
relação ao distrito de Setúbal, acrescenta
haver casos de violência - “e atenção porque o bullying é apenas uma das muitas
formas de violência praticadas” - nas zonas da Baixa da Banheira e Santo André,
para além do Seixal.
Melanie Tavares diz também que as
denúncias de bullying parecem ser “uma
moda devido à grande exposição mediática”. Sem negar que existem casos reais,
a psicóloga afirma, no entanto, que a violência em ambiente escolar “tem muito
a ver com a falta de pessoal não docente
(vigilantes e auxiliares) nestas instituições”.
Para Paulo Edson da Cunha as situações de verdadeiro bullying estão mais

identificadas e dispõem de mais mecanismos de prevenção, uma vez que muitas escolas já trabalham com psicólogos
e também se fazem sentir os efeitos dos
efetivos policiais do programa Escola Segura. “Se calhar são poucos, mas fazem
um bom trabalho”, diz o advogado. No
entanto, afirma, a “tarefa ainda é muito dificultada pelo facto de este tipo de
comportamento não se encontrar criminalizado”.
Melanie Tavares, contabilizando os
últimos valores do Instituto de Apoio
à Criança, diz que, num conjunto de 33
agrupamentos escolares, de Norte a Sul
do país, e num universo de 42.538 alunos,
“foram sinalizados 3.967 casos de violência”. “Foram também identificados 67

agressores e 88 vítimas”, avançou.
“Estes números são relativamente baixos e revelam um decréscimo em relação
a anos anteriores. No entanto, de acordo
com o Portal do Bullying, em 2020 terão
sido sinalizadas, no país, 400 ocorrências,
sendo previsível que muitas outras não
tenham sido comunicadas”, acrescentou
Melanie Tavares.
A mesma psicóloga entende que é necessário também que os “observadores”
dos casos de violência nas escolas “não se
mostrem indiferentes e que se preocupem
em ajudar e atuar”. “Os gabinetes de apoio
trabalham com os alunos e as famílias,
mas ainda notamos que, por vezes, parece
existir alheamento de quem presencia casos de bullying”, disse.

siderou o momento de “particularmente
difícil”, referindo que a incidência dos
casos que têm vindo a ser detetados nos
últimos dias se centra, sobretudo, junto
da população escolar, mas também entre
os membros da comunidade piscatória e
ainda nos frequentadores de ginásios.
“Existe uma transmissão local e ainda
não foi registada uma grande transmissão
nos municípios vizinhos”, disse Francisco

Jesus, salientando que “não existe uma
incidência particular em nenhuma freguesia, mas sim em todo o concelho”.
A edilidade local, ainda de acordo com
o presidente, vai de imediato proceder à
suspensão de todas as atividades culturais e sociais da sua responsabilidade, ao
mesmo tempo que já anunciou que será
feito o reforço da sinalética para que, em
pleno período balnear, as pessoas que
procuram aceder às praias do concelho,
se possam deslocar cumprindo as regras
de distância impostas.
Francisco Jesus, depois de informar
que será aberto mais um centro de testagem na vila, revelou ainda que, após reunião de emergência com todos os elementos que constituem a comissão municipal
de Proteção Civil, foi decidido efetuar uma
“testagem massiva nas escolas do concelho e em toda a comunidade piscatória”.
Esse procedimento, disse ainda o autarca,
deverá estender-se igualmente a todos os
que trabalham no setor da restauração
(bares, restaurantes e hotéis).

Surto de Covid-19
gera preocupação
em Sesimbra
Os jovens em idade escolar e a comunidade
piscatória são os grupos mais atingidos.
câmara municipal anuncia testagem massiva
que se vai também estender a setor da
restauração.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
O CONCELHO de Sesimbra está a ser atingido por um enorme surto de Covid-19,
com a incidência atual a cifrar-se nos 214
casos por cada 100 mil habitantes. Esta é
a situação mais grave ocorrida desde que

houve ordem para se iniciar o desconfinamento. O surto atinge, sobretudo, os jovens em idade escolar e o setor das pescas.
Em comunicado à população, o presidente da câmara, Francisco Jesus, con-
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Regresso dos
comboios regionais
às estações do distrito
previsto para breve
Proposta dos deputados socialistas eleitos
pelo distrito de Setúbal inclui também o
serviço de passageiros entre o porto de Sines
e Ermidas do Sado.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

PUBLICIDADE

OS COMBOIOS regionais de passageiros
poderão voltar a circular na Linha do Sul
e também na Linha de Sines. No primeiro caso o assunto até já foi discutido na
Comissão de Economia da Assembleia da
República (AR), admitindo-se que o serviço, encerrado desde 2011, pode ser retomado a “curto/médio prazo”.
A reativação do serviço regional de
passageiros na linha de mais de 272 quilómetros, que se inicia em Campolide,
Lisboa, e termina no Algarve, em Tunes,
depois de atravessar todo o distrito de Setúbal, foi levada à discussão pelos deputados do Partido Socialista na AR.
“A aposta na ferrovia é uma revolução
na política de transportes em Portugal e
faz todo o sentido que a Linha do Sul, fechada aos passageiros regionais há cerca
de dez anos, volte a prestar serviço numa
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zona do país especialmente carenciada de
transportes públicos”, disse ao Semmais o
deputado Filipe Pacheco.
O parlamentar socialista entende que
a retoma do serviço de passageiros nos
concelhos do Litoral Alentejano (para
além de Grândola, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e Sines serão também
beneficiados os concelhos de Odemira e
Ourique) se justifica independentemente
dos números de passageiros que ali viajavam em 2011, altura em que um dos argumentos para o fecho foi, precisamente,
a diminuta utilização. “Se o serviço não
existir, então nunca poderá atingir valores expressivos. Mas se estiver ao serviço
das populações do distrito, que na zona
do Alentejo apenas têm alguns autocarros, sendo obrigadas a deslocar-se, quase
sempre, em viaturas próprias, então esta-

rá a ser prestado um serviço de relevância
pública”, adiantou.

Há dez anos, em toda a região foram
desativadas oito estações de comboios

DAS 11 ESTAÇÕES E APEADEIROS DO
DISTRITO, APENAS TRÊS ESTÃO ATIVAS
Este troço da Linha do Sul, que antes
tinha 11 estações e apeadeiros ativos na
área do distrito de Setúbal, conta atualmente com apenas três gares em funcionamento. “Será necessário reativar e fazer
algum investimento, o qual deve constar
do Plano Ferroviário Nacional”, adiantou
o mesmo deputado, lembrando que “agora existe uma boa janela de oportunidade,
com todo o investimento que o Estado
está a fazer na aquisição de material circulante”.
Filipe Pacheco disse ainda que os parlamentares socialistas, em colaboração
com “todos os autarcas da região”, de-

fendem também que seja criado o serviço
de passageiros na denominada Linha de
Sines. Trata-se de um troço de via, com
cerca de 50 quilómetros de extensão, que
liga o porto da cidade à Linha do Sul, em
Ermidas do Sado”.
Este projeto, que ainda não está inscrito no Plano Ferroviário Nacional e
cuja execução será, por isso, mais demorada do que a da Linha do Sul, é igualmente considerado determinante para a
melhoria das acessibilidades nem Sines
e para a consequente fixação de população e aumento do turismo naquele concelho.

PUBLICIDADE
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Artur Carvalho expulso da OM, mas enfrenta
quatro processos no Tribunal de Almada
Crianças nasceram com malformações, problemas renais e cardíacos. Foram todas submetidas
a diversas intervenções cirúrgicas. Casos remontam a 2010 e 2016.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
O CONSELHO Superior da Ordem dos
Médicos (OM) confirmou esta semana
a expulsão de Artur Carvalho, o médico
obstetra que terá sido responsável pelo
nascimento de diversos bebés com malformações, problemas renais e cardíacos,
trissomia 21, entre outros. Esta decisão
confirma a que já em maio fora decretada pelo Conselho Disciplinar do mesmo
organismo, mas, pode não significar o fim
dos problemas para o clínico envolvido,
uma vez que no tribunal correm, pelo menos, mais quatro processos contra si, um
deles de âmbito criminal.
O Semmais apurou que estes quatro
casos se reportam a nascimentos ocorridos em 2016 (dois) e em 2010 (os restantes), tendo todas as denúncias e participações sido efetuadas já depois de ser
conhecido o caso do bebé nascido sem
rosto, em outubro de 2019, no Hospital de
São Bernardo, em Setúbal.
Se no caso da criança de Setúbal, que
deu origem às averiguações da OA e judiciais, a clínica em causa é a Ecosado, naquela cidade, já os restantes referem-se
a consultas e seguimentos realizados na
Clínica Padre Cruz, em Almada, onde Artur Carvalho também trabalhou.
Os quatro bebés em causa, dois rapazes e duas raparigas, nasceram com diversas malformações e problemas renais e

cardíacos que nunca terão sido detetados
no decurso dos exames médicos (ecografias) coordenados e supervisionados pelo
obstetra. Os pais das crianças, conforme
é referido nas participações, terão sempre entendido que os problemas de saúde se deveriam a factos não negligentes,
tendo-se resignado por aquilo que con-

sideravam ser “um azar estatístico”. Posteriormente, quando as notícias vindas a
lume devido ao caso do bebé que nasceu
sem rosto em Setúbal revelaram que poderia haver negligência grosseira, estes
mesmos pais recordaram que também o
acompanhamento das suas crianças poderá não ter sido o mais adequado.

UM DOS PROCESSOS CONTRA
O MÉDICO OBSTETRA É CRIMINAL
Num contacto do Semmais com Paulo
Edson Cunha, o advogado que representa
estes casais, o mesmo confirmou que um
dos processos que já se encontra no Tribunal de Almada é criminal, acrescentando também que não foi pedida a conexão
destes casos ao do processo do bebé que
nasceu sem rosto. Sem se alongar muito
sobre a matéria em apreço, o advogado
confirmou que todas estas queixas ocorreram após se saber do caso de Setúbal.
“As pessoas aperceberam-se da eventual
negligência de que terão sido vítimas
quando concluíram que todas as consultas a que foram submetidas eram de muito curta duração, quase sempre de cinco
ou menos minutos”, disse.
Paulo Edson Cunha confirmou também que todas estas quatro crianças foram, ao longo dos anos, submetidas a
diversas operações, sendo que algumas
vão necessitar de acompanhamento permanente ao longo da vida.
Foi também possível apurar que à
OA já haviam chegado queixas contra
Artur Carvalho desde 2013, não sendo,
no entanto, possível esclarecer se alguma destas era dos pais dos quatro processos que agora correm no Tribunal de
Almada.

Jornal de Negócios e pela farmacêutica
Sanofi, na categoria “Experiência do Cidadão”.
Noticiada em todo o mundo, a Box
de Emoções da UMNSC, é, pois, encarada como um projeto “pioneiro” e com
um conceito “diferenciador”. Segundo
explica Pedro Santos, trata-se de “uma
sala exterior que é acoplada a uma janela
ou porta do edifício do lar, com um vidro
com menos de um centímetro de espessura, e que permite, com todas as condições
de segurança e conforto, realizar visitas a
utentes institucionalizados que, de outra

forma, não podem receber visitas” para
evitar contágios da Covid-19.
Mas a ação da UMNSC não se limita à
Box de Emoções, a atual direção, de acordo com o seu presidente, tem pautado o
seu trabalho pela “melhoria contínua” em
todas as valências, e por uma reestruturação “profunda” para sair da situação
financeira “complicada” deixada pela anterior direção. “Foi com muito orgulho
que vimos, há menos de duas semanas,
o nosso relatório e contas aprovado por
unanimidade, com um saldo positivo de
dois mil euros”, alega.

Box de Emoções
da UMNSC
já permitiu mais
de duas mil visitas
Projeto inovador e premiado da instituição do
Montijo permite que familiares visitem utentes
com segurança e conforto, em tempos de
pandemia.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR
A BOX DE EMOÇÕES, da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição (UMNSC),
sedeada no Montijo, criada em maio de
2020, tem sido um equipamento “inovador” e “imprescindível” na proteção de
utentes e visitantes do lar da instituição
em tempos de pandemia.
Passado um ano de funcionamento,
Pedro Santos, o presidente da UMNSC, diz
ao Semmais que a implementação desta infraestrutura constitui “um enorme
sucesso”, o que se confirma pelas “mais
de duas mil visitas” que o equipamento
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permitiu. “A Box veio contribuir para que
familiares e utentes voltassem a reencontrar-se e a estar juntos, num momento em
que as visitas aos lares estavam proibidas
pelas autoridades de saúde. É eficaz e as
visitas foram do agrado de utentes e famílias desde o primeiro dia”, afirma.
Considerada uma solução inovadora para reativar as visitas dos familiares
aos 96 utentes do lar da instituição, Pedro
Santos destaca a Menção Honrosa alcançada pelo projeto nos Prémios Saúde Sustentável, edição 2020, promovidos pelo

POLÍTICA

Já há dinheiro para
aumentar hospital, falta
instalar novas valências
Médicos dizem que o Outão não deve ser transformado em
empreendimento turístico e que deve ser aproveitado para ali serem
instaladas novas especialidades.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
O GOVERNO já libertou a primeira tranche,
no valor de 1,8 milhões de euros, para que
se proceda à ampliação do Hospital de São
Bernardo, em Setúbal. Esta é uma medida
há muito reclamada por médicos e população local que, no entanto, entendem que
falta proceder à reclassificação do Centro
Hospitalar de Setúbal (CHS), dotando-o de
valências e especialidades em falta.
“Naturalmente que é uma boa notícia a das obras de ampliação, mas o que
o Sindicato dos Médicos do Sul defende,
à semelhança dos clínicos e população, é
que se proceda à reclassificação, processo
que poderá ser feito, por exemplo, com o
aproveitamento das instalações do Hospital do Outão”, disse ao Semmais Tânia
Russo, membro da direção do sindicato.
De acordo com a mesma responsável,
o aproveitamento do Outão poderia ajudar a resolver a questão da instalação de
um conjunto de especialidades que se encontram em falta. “O que sabemos é que
existe a possibilidade de venda do Outão
para a instalação de um empreendimento
turístico não especificado”, adiantou.
A requalificação do hospital é uma
aspiração antiga de todos o corpo clínico
do CHS e também da autarquia e forças

políticas que, em conjunto com a população têm feito chegar ao Governo diversas
petições a reclamar a instalação de novas
valências bem como a integração de mais
profissionais de saúde.
Segundo o CHS, a ampliação do São
Bernardo, que será feita após a abertura
de um concurso internacional, consiste
na construção de um novo edifício onde
atualmente se encontra um parque de
estacionamento. Esta primeira fase das
obras terá um custo de 1,8 milhões, sendo
que o projeto total, inscrito no Orçamento
de Estado de 2021, é de 17,2 milhões.
O novo edifício terá uma área bruta de
construção de 13.350 metros quadrados e

4.730 metros quadrados de exteriores. De
acorco com o CHS “além de um piso de
estacionamento, está prevista, para já, a
construção de mais três pisos sem prejuízo de, no futuro, se poder equacionar
a possibilidade, já viabilizada nas atuais
estruturas, de ampliação em altura do
imóvel”.
A ampliação do Hospital de São Bernardo, que juntamente com o Hospital
Ortopédico do Outão integra o Centro
Hospitalar de Setúbal, é uma reivindicação que estava prometida há muitos anos,
mas para a qual nunca tinha sido disponibilizada qualquer verba que permitisse
avançar com o concurso público.

NUTS abre
‘guerra’
entre PS
e PSD
O PS apoiou o projeto de resolução do PCP
para a reconstituição da NUTS III e construção da NUTS II para a península de Setúbal, mas reprovou o documento do PSD,
o que motivou o protesto do candidato à
câmara de Setúbal, Fernando Negrão, que
diz que a decisão foi apenas por divergências políticas. Após esta crítica, os socialistas reagiram e acusam os opositores de
estarem a querer “enganar a população”.
“O PSD teve a lata de agarrar um
assunto e tocá-lo pela rama”, disse ao
Semmais a deputada socialista Eurídice
Pereira, acrescentando que enquanto a
proposta do PCP “vai ao encontro do que
é defendido pelo PS, não só no sentido
de se proceder à reconstituição da NUTS
III, que funciona para o levantamento
estatístico, mas também porque propõe
a construção da NUTS II, a qual permite a anotação da UE aos fundos comunitários, o PSD faz uma recomendação
para que se faça o que já existe e que é
a majoração das taxas de financiamento,
propondo a reconstituição da NUTS II
mas, e não apresentando quaisquer referências a taxas de financiamento. Além
disso, não alude em momento algum ao
pós 2027, altura em será necessário saber
onde se podem ir obter apoios”, disse.
Euridice Pereira, sempre muito cáustica em relação aos sociais-democratas,
acusa-os também de terem sido eles, em
2013, quem acabou com a NUTS III. “O
que agora reclamam é um engano. Cheira a ato de contrição encapotado”, afirma.
PUBLICIDADE

ESTADO LIBERTOU 1,8 MILHÕES EUROS PARA CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL

C.Casas real Estate celebra 20 anos de sucesso no imobiliário
A C.Casas real Estate, é a única marca presente nos maiores
projetos imobiliários, sendo a empresa selecionada diversas
vezes para a promoção, desenvolvimento comercial, estratégia de marketing e posicionamento de mercado.
Com o seu conhecimento do mercado, a celebrar 20 anos
da sua marca, tem contribuído para o sucesso comercial e
realização de diversas transações comerciais seja no segmento residencial como em projetos imobiliários.
Com uma abordagem diferenciada no mercado, e na comercialização da sua carteira de imóveis, nunca abdicaram
da linha condutora e ética que pautaram a criação da Marca. Um serviço imobiliário completo de consultadoria imobiliária e financeira com a discrição que lhe é reconhecida.
Grande maioria das suas transações imobiliárias não chegam a chegar ao mercado, são vendidas em vendas privadas, diretamente para a sua carteira de clientes nacionais e
internacionais.
Com um atendimento personalizado, são criadas e desenvolvidas campanhas de marketing e estratégia comercial
adequados a cada imóvel. Para Paula Guerreiro, fundadora
da Marca C.Casas, não consegue desenvolver um plano rigorosamente igual para todos os imóveis.
Na comercialização e promoção de um imóvel com a garantia da Marca C.Casas, passa por uma reunião prévia,
onde em conjunto são desenvolvidas a estratégia e a definição do cliente alvo. Posteriormente é facultado toda a
estratégia; quais os sites a divulgar (temos 14 sites nacionais
e internacionais onde divulgamos os nossos imóveis).
É apresentado o valor do imóvel, os imóveis promovidos
com a Marca C.Casas são vendidos pelo valor apresentado,
pode haver uma pequena margem mediante o sinal, prazo
de escritura.
Com uma postura que não abdica, Paula Guerreiro garante
ao proprietário que o seu bem não é desvalorizado, um imóvel com várias propostas para baixar de valor, significa que
não foi feito uma análise consistente do mercado, aquando
a angariação, o então o comercial está a procurar o cami-

nho mais fácil prejudicando o seu cliente, ou seja Baixar o
seu lucro.
Logo como afirma sempre, a rapidez de venda numa altura
que o mercado está numa fase de consolidação imobiliária
não significa um excelente trabalho do consultor, mas sim
rigorosamente oposto, devem ser realizadas várias visitas ao
imóvel e procurar a melhor proposta para o cliente, não a
proposta mais baixa.
A C.Casas desenvolve o seu trabalho em exclusividade e
com total dedicação, estando presente em todas as fases
do processo. Neste momento prepara a pre venda de um
novo projeto imobiliário em Setúbal.
Um exclusivo condomínio fechado, que vem de encontro a
uma lacuna do mercado imobiliário da cidade.
O mercado imobiliário mudou, nos últimos tempos a casa
tornou se o nosso mundo, onde se vive, se trabalha.Os espaços exteriores passam a ser uma prioridade, a segurança, a
privacidade, a exclusividade.
Neste contexto, o novo projeto oferece com uma localização
de excelência essa tranquilidade. Com um jardim botânico,
zonas de lazer, piscina, o objetivo principal do atelier de arquitetura é transmitir através de um novo conceito, a sensação de slow living.
Onde coabita, a vivência das famílias, o seu trabalho e o lazer, tudo no mesmo espaço a que se chama a nossa Casa.
Solicite mais informações sobre o nosso projeto.
Escritório – estrada de Palmela (Urbisado/ Setúbal).
www.casas.pt [1]
Comercial@ccasas.pt
265520790/936081580

“A nossa maior capacidade é trabalhar com o
nosso coração e sonhos. Quando se trabalha
com o coração, ficamos ligados a nós e aos
outros. Obrigado por me deixaram fazer parte
dos vossos sonhos”
Paula Alexandra Guerreiro
Fouder C.Casas.
20 anos
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Última olaria
de Setúbal luta
contra o plástico
e pela sobrevivência
A Olaria Nova, no centro de Setúbal, é a
última empresa do ramo ainda a laborar na
cidade. Três irmãos mantém a porta aberta e a
tradição viva, mas não sabem até quando.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

PUBLICIDADE

NO CENTRO de Setúbal ainda se desenrola, diariamente, um estranho combate: o
barro contra o plástico. Esta é a história
da Olaria Nova, a única que resta na cidade, onde três irmãos ainda trabalham na
roda, fabricando e tentando negociar os
utensílios que, há cerca de 20 ou 30 anos
eram imprescindíveis em qualquer lar ou
atividade, mas que as poucos têm vindo a
definhar.
“A olaria, tal como todas as artes tradicionais, como a cestaria, por exemplo,
está a desaparecer. No caso das louças
de barro este desaparecimento tem a ver
com as alterações dos hábitos das pes-
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soas e com o surgimento dos objetos de
plástico”, diz ao Semmais Joaquim Mateus, um dos três irmãos que mantém o
negócio a funcionar.
Até à crise de 2010/11, a loja da família
Mateus ainda prosperava. Havia mesmo
um projeto de expansão, construindo-se
uma olaria especialmente vocacionada
para a fabricação de covos ou alcatruzes,
tão úteis para a captura de polvos. “Vendíamos para Vila Real de Santo António,
Setúbal, Sesimbra, Cascais, Caxinas, Póvoa de Varzim e até para o Sul de Espanha.
Depois veio a crise e tudo mudou. Mas
já antes, com o surgimento em força do

REPORTAGEM

plástico, o negócio tinha sido seriamente
afetado”, explicou o artesão. “Os pescadores espanhóis, que antes utilizavam os
covos de plástico, substituíram-nos pelo
barro, mas quando o Governo português
aumentou o custo do gás, os preços que
tínhamos de praticar já não eram apetecíveis para eles, que mantiveram sempre
as mesmas tabelas. Acabámos por perder
esse mercado e, também, boa parte do
mercado nacional, que, entretanto, se voltou para o plástico”, acrescentou.
Hoje a Olaria Nova, situada na Rua
António José Baptista, subsiste com as
encomendas de alguns restaurantes. Até
2020 havia um bom lote de potenciais
compradores em resultado da realização
de feiras de artesanato, de caça e eventos
medievais. “Com a pandemia tudo se alterou e, agora, as encomendas são muito
mais raras. Uma coisa muito tímida”, disse ainda o oleiro.

aprender. Mas apenas em aprender, não
em viver desta arte, porque isto não dá
para fazer vida”, acrescenta o empresário.
Joaquim Mateus, lembrando como
funcionava o estabelecimento criado em
1960, diz que o barro utilizado no fabrico
das diversas peças - pratos, tachos, canecas e perfumadores, peças que serviam
para espalhar cheiros que abafassem os
odores deixados pelo peixe grelhado provinha de dois barreiros junto aos limites da cidade.

“Ao princípio, com o consentimento
dos donos dos terrenos, íamos de carroça, de pá, picareta e enxada. Mais tarde o
meu pai comprou uma camioneta. Depois
o Estado começou a impor regras e a fazer
cobranças, para evitar danos ambientais
resultantes da exploração. Agora, quem
retira barro tem primeiro de pagar uma
caução ao Ministério do Ambiente. Nós,
na Olaria Nova, passámos a comprar barro a uma empresa de Alcanede, próximo
de Fátima”, diz Joaquim Mateus.

O oleiro, que não sabe por quanto
mais tempo irá o aguentar o negócio, refere que o barro continua a ter muito mais
vantagens que o plástico, mas lembra que
a tradição já não existe. “Dantes, a maior
parte das mulheres estavam em casa e utilizavam o barro, que é inimigo do stress.
Agora quase não há donas de casa. É tudo
à pressa. As pessoas sabem que o barro é
muito mais saudável que o plástico, mas
também sabem que o tabaco mata e, mesmo assim, continuam a fumar”.
PUBLICIDADE

EMPRESÁRIO LAMENTA QUE
NINGUÉM QUEIRA SEGUIR A ARTE
O futuro da olaria em Setúbal parece
definitivamente comprometido. Joaquim
Mateus diz que, quando aos 12 anos começou a ajudar o pai na roda, havia quatro estabelecimentos na cidade. Agora,
refere, nem sequer há interesse em que os
jovens optem por uma atividade que não
garante a subsistência.
“Eu e os meus irmãos aprendemos
com o meu pai, tal como um rapaz vizinho
que, nos tempos em que o negócio rendia,
nos ajudava. Agora, dos meus filhos e sobrinhos, apenas um mostrou interesse em
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SEIXAL INVESTE CERCA DE 1,9 MILHÕES EM REQUALIFICAÇÕES NA ARRENTELA

Passeio Ribeirinho
vai ganhar nova imagem
O investimento vai permitir intervir nos espaços exteriores do Núcleo
Urbano de Arrentela, com novas áreas de lazer e espaços verdes. O
objetivo é melhorar as condições de conforto.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR
O SEIXAL despertou para o turismo, em
2016, aquando da requalificação do Núcleo Urbano Antigo do Seixal e da Frente
Ribeirinha, zonas que apresentam hoje
muito dinamismo, devido aos novos restaurantes, lojas ou até equipamentos culturais que atraem visitantes. No entanto,
entre o Seixal e a Amora está o Passeio Ribeirinho de Arrentela que ainda não contou com o mesmo nível de investimento.
Contudo, o executivo da autarquia
anunciou que vai abrir o concurso público para requalificar o Passeio Ribeirinho
de Arrentela e os espaços exteriores do
Núcleo Urbano Antigo desta localidade.
O investimento global é de 1.869.433,17
euros, integralmente assumidos pelo município. “Tal como fizemos com o Núcleo
Urbano Antigo do Seixal, o nosso próximo
objetivo era intervir no núcleo da Arrentela, e é isto que este concurso e esta obra
trata”, conta ao Semmais o presidente
Joaquim Santos.
A empreitada contempla a requalificação dos espaços exteriores envolventes,
assim como da Estrada Nacional 378. Já
o Passeio Ribeirinho de Arrentela vai ser
alargado para melhorar as condições para
peões e ciclistas, entre a estrada nacional
e a Baía, que apresenta atualmente um
passeio estreito. Nesta mesma área vai
ser implementada uma praça à frente do
Chafariz, onde será colocado um deck em
madeira. “Nas zonas nobres vamos tratá-las de formas conveniente com pisos

Junta
do Torrão

promove

património
da vila
TEXTO ALEXANDRE PAULO
IMAGEM DR
adequados a essa função, e nas de acesso
residencial vamos também instalar novos
pisos e substituir todas as infraestruturas”, avança.
PROJETO PREVÊ MELHORIAS NA
ILUMINAÇÃO E NOS ESPAÇOS VERDES
Nestas áreas envolventes ao Passeio
Ribeirinho vão ser instaladas ainda novas
redes de saneamento de água, de energia
e de gás. Também a iluminação pública
vai ser substituída por candeeiros LED.
“Todos os espaços exteriores do núcleo
serão novos com esta intervenção e a população terá melhores condições de con-

forto, também com o acréscimo de novos
espaços verdes que estão previstos no
projeto”, revela Joaquim Santos.
Aberta a novas sugestões ao projeto,
a autarquia vai organizar um fórum de
apresentação, aberta ao público, sobre
esta intervenção. Ainda sem data definida
para concretização, prevendo-se, no entanto, que aconteça em agosto, o fórum de
vai decorrer no formato presencial e digital. “Nesta fase em que estamos a lançar
o concurso público, podem sempre haver
sugestões e podemos alterar os projetos.
Vamos agendar o Fórum Seixal em breve,
talvez em agosto”, conclui o autarca.

Sines homenageia Vasco
da Gama à entrada da cidade
A autarquia aprovou o lançamento de um novo concurso público para a
concretização da empreitada de intervenção na rotunda Avenida D. Pedro I.
TEXTO ALEXANDRE PAULO
A ARTÉRIA principal de entrada em Sines
vai mudar de imagem. A rotunda da Avenida D. Pedro I vai homenagear o navegador
e explorador português, Vasco da Gama,
assim como relembrar a sua viagem à Índia. A empreitada engloba a instalação de
uma obra de arte, um globo terrestre, assim como iluminação cénica. “Trata-se de
um espaço que carecia de uma operação
de embelezamento e de valorização”, diz
ao nosso jornal o presidente da autarquia,
Nuno Mascarenhas.
A intervenção em causa é uma necessidade há muito identificada e ambicionada pelo município. O objetivo é dar
uma nova vida à entrada da cidade, as-

10 ⁄

⁄11junho2021

sim como atribuir um caráter icónico à
rotunda e remeter para o imaginário dos
Descobrimentos Portugueses, evocando
o caminho marítimo para a Índia e homenagear a ligação de Vasco da Gama a
Sines e à história de um Portugal aberto
ao mundo cosmopolita.
O projeto foi adjudicado e desenvolvido em 2019, e é da autoria do arquiteto João Baltazar. Contudo ainda não foi
implementado. “Tratando-se um trabalho criativo, existem diversos aspetos
que são ponderados, consensualizados
e aperfeiçoados devido à diversidade de
materiais a utilizar”, adianta o autarca,
acrescentando que “após aprovação em

2020, preparou-se o concurso de empreitada”.
O primeiro concurso público foi lançado em abril deste ano, mas acabou por
ser cancelado por motivos desconhecidos. A 31 de maio, a câmara iniciou um
novo procedimento, com um preço base a
rondar os 331 mil euros e que está a receber propostas até 23 de junho.
Quanto à data prevista para início dos
trabalhos, o município não avançou pormenores. “Só quando tivermos uma adjudicação é que será possível determinar
uma data para o arranque dos trabalhos,
cuja duração contratual será de 90 dias”,
afirma Nuno Mascarenhas.

“DIAS ABERTOs Por Terras de Bernardim” promove a gastronomia, a cultura e a
natureza no Torrão. Trata-se de dois dias
abertos, este sábado e domingo, à comunidade da freguesia e a todos os visitantes
que pretendam conhecer a vila do concelho de Alcácer do Sal.
Dinamizado pela junta de freguesia, o
evento conta com uma programação diversificada. O objetivo é “mostrar o que
de melhor há para fazer, comer e ver no
Torrão. Pretendemos que tanto os locais
como os visitantes saibam que esta vila
é muito mais do que um mero local de
passagem”, sublinha ao Semmais Hélder
Montinho, o presidente da junta.
Nos vários pontos da localidade há
mostras de bordados tradicionais e degustação dos melhores produtos regionais, desde mel, vinho azeite ou doçaria.
Haverá, também, visitas a hortas de agricultura biológica, manhãs desportivas de
passeios pedestres e de canoagem pelas
águas do Vale do Gaio. A juntar-se a estas atividades entre a vila, o rio Xarrama
e o património natural do Torrão, existem
périplos pelo património conduzidos pelos jovens torranenses (as crianças do 1.º
e 2.º ciclo de estudos vão ser os cicerones
dos vários itinerários). “Pretendemos que
os habitantes da freguesia se orgulhem da
nossa terra e do nosso património”, diz o
autarca.
Os Dias Abertos enquadram-se no
projeto “Por Terras de Bernardim” que,
promovido pela Junta de Freguesia do
Torrão, pretende estruturar a oferta turística, envolvendo a comunidade através
de um conjunto de iniciativas. “Somos um
território muito rico, pela simpatia dos
nossos habitantes e por tudo o que temos
para oferecer a nível gastronómico, patrimonial, histórico, arqueológico e natural”,
conclui.

CULTURA

EDIFÍCIO HISTÓRICO DO PINHAL NOVO TRANSFORMADO PARA EXPOSIÇÕES

Memórias à mostra
no Museu “A Estação”
Várias peças doadas e cedidas por antigos ferroviários testemunham
vivências. Memórias que podem agora ser relembradas em Pinhal Novo,
no Museu “A Estação”, que o município abriu numa parceria com a
IP-Património.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR
AS PAREDES históricas da antiga estação
de comboios do Pinhal Novo são demasiado pequenas para acolher as memórias, documentos e peças preciosas do
mundo da ferrovia no Museu “A Estação”,
inaugurado recentemente. Que o diga
Manuel Ribeiro, antigo ferroviário, que
cedeu algumas peças para um espaço que
resultou de um protocolo entre o município local e o IP-Património e que visa
preservar um legado e a identidade dos
trabalhadores.
Para si, a peça mais importante que
pode ser apreciada é o “Quadro de Encravamentos”, do século XX, que pertencia
ao apeadeiro de Ul, na Linha do Vouga.
Apesar de ser considerado um sistema
“simples e seguro”, tornava as manobras
“muito lentas”. Com este aparelho, “nenhum comboio entrava ou saía da estação
sem que o chefe da estação e o manobrador fossem ao local, com várias chaves,
para que as agulhas fossem desencravadas, para evitar sabotagens e acidentes”,
explica ao nosso jornal.
Grande parte do espolio exposto faz
parte da coleção pessoal de Manuel Ribeiro, de 70 anos, que trabalhou na CP,
durante muitos anos, como controlador,
fator e nas relações públicas, desempenhando as funções de fotógrafo oficial.
“Neste museu tenho exposta uma das
primeiras máquinas profissionais, uma
Rolleiflex, mas, em casa, tenho perto de
centenas de peças e milhares de imagens
que irão passar pelo museu, de forma alternada porque o espaço é pequeno e não
permite apresentar todos os objetos de
uma vez”, diz ao Semmais.

Agenda

“TRISTÃO E ISOLDA”
A Companhia de Dança de Évora vai
passar pelo auditório Augusto Cabrita,
com uma interpretação de Gonçalo
Almeida Trindade e Nélia Pinheiro.
Foca-se em torno da irracionalidade,
do desejo, e da dependência do ser
humano perante o amor e a mulher.
Barreiro
11 de junho, às 21h00

“VASCO PIMENTEL TRIO DE JAZZ”
O Forum Cultural vai receber o Vasco
Pimentel Trio de Jazz. O projeto,
formado por Vasco Pimentel (piano
e composição), Rodrigo Correia
(contrabaixo) e Diogo Alexandre
(bateria), aposta em composições
originais.
ANTIGO OPERÁRIO COLECIONA EM
CASA RECORDAÇÕES DA PROFISSÃO
Manuel Ribeiro garante que tem um
museu “devidamente organizado”, na sua
casa no Bairro da Cascalheira, no Pinhal
Novo, onde reúne milhares de peças e
documentos que foi adquirindo, ao longo dos anos. “Algumas peças, dos tempos dos comboios a vapor, comprei em
leilões, outras foram cedidas por antigos
ferroviários e outras foi a CP deitou no
lixo e eu recuperei”, conta, acrescentando
que também possui “uma coleção completa de ações dos caminhos de ferro” que
estiveram em risco de ser destruídas.
Na sua habitação, diz, existe a única
coleção de boletins da CP completa, que
eram feitos pelo gabinete de Relações Pú-

blicas e que informavam sobre tudo o que
se passava na empresa, como admissões,
obras, promoções, investimentos, condecorações, inovações e visitas de estrangeiros. Apesar de o espaço não estar aberto ao público, Manuel Correia costuma
disponibilizar documentos a professores
e historiadores.
Também a família de Rafael Augusto
Rodrigues, ferroviário já falecido, doou
várias peças, como o telefone de parede,
a corneta de condutor, a corneta de sinais,
a chave de roda L, placas de informação
e de aviso, o alicate do revisor, o cinzeiro
com a insígnia CP, cadernos de instrução
profissional, e houve outras famílias que
ofereceram livros de instrução na passagem para a tecnologia Diesel, lanterna de
sinais, a miniatura de uma locomotiva a
vapor, a fechadura de carruagem, boné de
fator, entre outros.
Mas, no Museu “A Estação”, também é
possível ver vídeos com entrevistas a antigos ferroviários e fichas de trabalhadores, onde se pode observar a evolução na
carreira e os vencimentos auferidos, entre
1954/1966.
A evolução das várias estações de
comboios de Pinhal Novo e a Torre de
Sinalização e Manobra, desenhada por
Cottinelli Telmo, em 1922, e classificada
como Imóvel de Interesse Municipal, em
2001, que esteve em vias de ser demolida
pela Refer, também podem ser apreciadas em fotografias, assim como dados
sobre a sinalização ferroviária de Pinhal
Novo, o Ramal de Aldeia Gallega, a tração a Diesel e a Eletrica, o movimento
operário ferroviário, e os fardamentos
do pessoal graduado de estação, trens e
revisão.

Alcochete
11 de junho, às 21h00

“FADO LELÉ”
A zona histórica de Sarilhos Grandes
é palco do evento “Fado Lelé”, uma
iniciativa integrada no projeto cultural
Mural 18. O espetáculo, com entradas
gratuitas levantadas uma hora antes
no local, inspira-se nas tradicionais
músicas do Mundo, mas, também, em
sonoridades pop.
Montijo
12 de junho, às 18h00

“A PAZ PERPÉTUA”
A companhia setubalense Teatro
Estúdio Fontenova leva à cena a peça
“A Paz Perpétua”, do dramaturgo
espanhol Mayorga, no âmbito do Litoral
EmCena, uma organização da Ajagato,
em colaboração com os municípios de
Santiago do Cacém e Sines, no Centro de
Artes de Sines.
Sines
12 de junho, às 19h30
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CULTURA

Uma das coproduções é com o Museu da
Marioneta e a outra com o Teatro Estúdio
Fontenova. A Mascarenhas-Martins quer
provar que os grupos da região têm qualidade
e que é fundamental investir neles.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS

PUBLICIDADE

UMA DRAMATURGIA criada pelo consagrado encenador/ator Luís Miguel Cintra,
fundador do extinto Teatro da Cornucópia, a partir de dois episódios de “D.
Quixote de La Mancha”, de Cervantes,
relacionada com o teatro, é o ponto de
partida para a peça “Pequeno Teatro ad
usum delphini Vanitas”, que estreia dia 17,
no Museu da Marioneta, em Lisboa, onde
ficará em cena até 8 de julho.
Esta coprodução do Teatro Mascarenhas-Martins com o Museu da Marioneta,
é o terceiro espetáculo dirigido por Luís
Miguel Cintra que a companhia do Montijo produz, depois de “Um D. João Português” (2017/18) e “Canja de Galinha (Com
Miúdos)” (2019).
Levi Martins, diretor do grupo, conta
que esta parceria com Luís Miguel Cintra
teve origem “numa relação de amizade
que se estabeleceu muito antes do encerramento do Teatro da Cornucópia e quem
tem continuado ao longo destes anos.
Acreditamos na importância de dar continuidade ao trabalho do Luís e, por isso,
temos estado disponíveis para assumir
esta responsabilidade”.
As expetativas para o espetáculo são
“sempre as melhores”, sobretudo na “qualidade da relação que se estabeleceu com
os espetadores”, sublinha Levi Martins,
que tem a convicção que “poderá correr
tão bem como “Canja de Galinha (Com
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Miúdos)”, que também esteve em cena no
Museu da Marioneta com quase dois terços das sessões esgotadas”.
Além de Levi Martins, também faz
parte da equipa Ana Simão, a responsável pelo guarda roupa e adereços, que a
Mascarenhas-Martins conheceu através
de Luís Miguel Cintra e que “já faz parte
do nosso grupo”. No elenco está ainda o
músico Diogo Sousa, que tocou bateria
no “Terrível Estado”, o primeiro álbum de
originais do grupo montijense, lançado
no início do ano.
ESPETÁCULO “MATA” ESTREIA
NA FESTA DO TEATRO EM AGOSTO
Já com o Teatro Estúdio Fontenova,
da capital de distrito, a companhia do
Montijo vai avançar com a coprodução
“Mata”, para estrear na Festa do Teatro de
Setúbal, em agosto. A dramaturgia está a
ser criada a partir de um conto de Ryunosuke Akutagawa, que deu origem a um
dos grandes filmes de Kurosawa, “Rashomon”. “Trata-se da descrição de um acontecimento, um homicídio, do ponto de
vista de cada uma das personagens envolvidas”, conta Levi Martins.
“Mata” era uma “ideia antiga” do ator
Eduardo Dias, do TEF, que já trabalhou
em dois espetáculos da MM, para a qual
avançou uma candidatura ao Apoio Sustentado da DGArtes, em 2019, enquanto

projeto comum, com atores e músicos da
Mascarenhas-Martins e restante equipa
do TEF. “Este projeto é uma interessante

PUBLICIDADE

Companhia Mascarenhas-Martins
prepara duas coproduções

forma de aproximar estas duas estruturas
e contribui para que se comece a perceber, de uma vez por todas, na importância
de se investir nas companhias que têm
vindo a consolidar os seus trabalhos nestes territórios tão desafiantes, por serem
simultaneamente muito próximos de Lisboa e muito distantes das condições de
trabalho que lá são oferecidas”, remata
Levi Martins.
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CICLISTA ASSEDIADO PARA MUDAR MAS DEVE MANTER-SE NA EF EDUCATION NIPPO

Se não fizer o Tour, montijense
Rúben Guerreiro vai à Vuelta
É dos corredores com mais cartel no pelotão profissional e um dos mais cobiçados. O montijense
falou ao Semmais e expressou o desejo de um dia vir a correr a Volta a Portugal.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
RÚBEN GUERREIRO, ciclista de 26 anos
natural do Montijo e apontado como um
dos mais promissores atletas da atualidade está referenciado por diversas equipas
internacionais que dominam a modalidade. Apesar dos variados contactos, o atleta
deverá, no entanto, manter-se na EF Education Nippo, formação onde se tem distinguido. O objetivo imediato passa pela
participação na Volta a França, mas, caso
tal não seja possível, então deverá marcar
presença na Volta a Espanha.
“Desde o ano passado, devido ao desempenho no Giro (Volta a Itália, onde
venceu o Prémio da Montanha) que tenho
diversas equipas interessadas no meu
concurso. No entanto, o meu objetivo
passa por me manter na EF, onde me sinto
muito bem. A decisão final só acontecerá,
no entanto, em agosto”, disse ao Semmais
o corredor que este ano, tendo sido obrigado a desistir, devido a queda, na prova
italiana, já colecionara antes um segundo
lugar numa etapa da Volta à Catalunha e
obtivera um top-10 na Volta aos Alpes.
A equipa por onde corre sabe das suas
caraterísticas de combatente, trepador e
temerário a descer montanhas e, por isso,
apostou desde o início da época para correr o Giro e o Tour (França). “Neste mo-

mento, depois da queda em Itália, onde
parti duas costelas, não me encontro
ainda a 100 por cento. Não estou a treinar no máximo da minha disponibilidade
física e, por isso, preferia participar na
Vuelta (Volta a Espanha), mas se tiver de
ir a França, lá estarei com toda a disponibilidade”, adiantou ao nosso jornal, no

momento em que se dirigia para mais um
estágio da sua equipa no estrangeiro.
MONTIJENSE TEM ESPERANÇA
NO FUTURO DA MODALIDADE NO PAÍS
O ciclista do Montijo é, atualmente,
juntamente com João Almeida, um dos
grandes destaques portugueses nos pelo-

Futsal feminino do Feijó faz
história com subida à I Divisão
A equipa Seniores A de futsal feminino tornou-se na segunda equipa
do distrito de Setúbal a marcar presença na competição nacional da
modalidade.
TEXTO ALEXANDRE PAULO IMAGEM DR
O FUTSAL FEIJÓ SENIORES A - Associação Desportiva de Laranjeiro e Feijó está
de parabéns. O clube fundado em 2016
assegurou o primeiro lugar da zona Sul da
2ª divisão e conseguiu, pela primeira vez,
subir ao Campeonato Nacional da I Divisão 2021/22 de Futsal Feminino, depois de
ter derrotado por 1-0 a equipa dos Paulenses (Torres Vedras).
Para garantir a subida, a equipa precisava apenas de empatar contra as Paulenses que eram as segundas classificadas
à entrada para a 8ª jornada, mas o conjunto da Margem Sul venceu em Torres
Vedras, com o único golo da partida a ser
marcado pela juvenil Inês Padinha perto
dos dez minutos finais do jogo. A equipa
foi apurada a duas jornadas do fim. “É um
sentimento de grande satisfação, de dever
cumprido e, acima de tudo, de reconhe-
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cimento pelo enorme esforço e envolvimento que todos tivemos nesse propósito”, diz ao Semmais o treinador Pedro
Alves.

Durante a presente época, no total de
14 jogos realizados, a equipa venceu 12 e
apenas empatou dois, não tendo sofrido
qualquer derrotas. Para a subida à 1ª di-

tões internacionais. “Sinto que todos me
respeitam, tal como respeito toda a agente”, afirma quem entende que a modalidade em Portugal e os praticantes nacionais
estão a evoluir de modo muito satisfatório.
“Temos ciclistas muito bons a competir nas principais provas mundiais.
Não sou apenas eu e o João Almeida (4º e
6º classificado nas duas últimas edições
do Giro), mas também o Rui Costa, que
já foi campeão do mundo de estrada, e o
Nelson Oliveira, que tem sempre obtido
grandes resultados, com destaque nos
contra-relógios. O ciclismo português
está a atravessar uma das suas melhores
fases, com diversos atletas a surgirem
com possibilidades de obterem triunfos.
Além disso há agora uma nova geração
de juniores que parecem muito preparados para, em breve, poderem vir a correr
e triunfar no estrangeiro”, refere o corredor.
Sobre a possibilidade de atuar em Portugal, Rúben Guerreiro disse que “seria
um sonho fazer a Volta a Portugal, onde
nunca participei, ou a Volta ao Algarve”,
mas que essas, sobretudo a primeira, não
são provas que, no imediato estejam nos
planos da sua atual equipa.

visão, o Futsal Feijó Seniores A defrontaram, respetivamente, o Ferreirense (Beja),
Internacional de Évora, Casa do Benfica
de Leiria, Paulenses (Torres Vedras), Santa
Clara (Açores) e Carnide (Lisboa). Apenas
falta a realização da final do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão de Futsal Feminino, que vai opor a vencedora da zona Sul
(Futsal Feijó / Metaseguros) com a vencedora da zona Norte (CDRC Tebosa).
Habitualmente, esta formação desportiva realiza sessões de treino com duração de 90 minutos, três a quatro vezes
por semana, dependendo do número de
jogos que têm durante o fim de semana.
O clube é sobretudo formador, direcionado para a vertente feminina da modalidade, desde a iniciação das atletas até
ao mais alto nível de competição. Para a
próxima época, a aspiração da equipa da
Associação Desportiva de Laranjeiro e
Feijó passa por melhorar o desempenho
do plantel, assim como das suas atletas
individualmente. “Aspiramos melhorar
e sermos mais competitivos jogo a jogo
e possibilitar significativos saltos qualitativos nas nossas atletas, em termos de
chamadas às seleções e até transferências
para outros clubes de renome nacional”,
adiantou o treinador.
Também a equipa B do Futsal Feijó
está de parabéns ao sagrar-se campeã
distrital de Setúbal com 100 por cento de
vitórias na prova.

OPINIÃO

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO

O ‘centrão’
está populista
O APARECIMENTO do populismo é
um desses desvios trazidos por uma
Europa de navegação à vista, onde
tudo serve para colocar em causa o
sistema e dinamitar as pontas soltas
de uma democracia que já foi melhor
cuidada.
O fenómeno parece não ser totalmente residual e em bolha, já que
extravasa muitas bolsas ideológicas e
explora a natural contestação política, o fervor partidário e, bem pior, as
fragilidades sociais.
Mas o pior é que parece estar a
contagiar parte do nosso espetro
partidário, que nos palcos mediáticos vai aproveitando as mesmas ferramentas para atingir fins políticos.
É o caso das últimas investidas do
PSD de Rui Rio contra a nomeação
de Pedro Adão e Silva para chefiar a
comissão das comemorações dos 50
ano do 25 de Abril de 1974.
Não é caso virgem, e também já
aconteceu com os socialistas no que
toca a nomeações para lugares de
empresas públicas e outras honrarias
de Estado. Mas é um sinal perigoso
deste ‘centrão político’ que na desdita
partidária também entra no jogo do
politicamente correto e do populismo que fica bem e caça votos.
Sempre defendi duas saídas para
esta onda de lugares e troca de cadeiras. Os partidos - elos fundamentais
da fileira democrática - devem ter os
seus quadros bem preparados para
o exercício de funções públicas. Escolhas de confiança, alinhadas com
a ação programática de quem nos
governa. E, na sua esmagadora maioria, devem cessar funções à medida
da alternância de poder. A outra, é o
recurso aos quadros apartidários da
sociedade civil que devem ser chamados à causa pública o mais possível e aceitar esses contratos de missão sem conivências.
Esse segundo caminho tem vindo
paulatinamente a verificar-se e deve
ser robustecido. Mas o primeiro é
viável e não lesa a pátria, se for transparente.
Deixa-me sempre desconfortável
o ataque pessoal só porque sim, em
nome de um populismo que não devia estar a fazer escola e, pelo contrário, justifica um certo combate.
Com esta cruzada sobre a figura
de Pedro Adão e Silva, promove-se
a fragilização do lugar, coibindo-se
a sua ação pelos olhares e holofotes
partidários. Não havia necessidade.

CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

O FACTO de o Direito Internacional ter consagrado os Direitos Humanos foi um importante progresso civilizacional.
Basta olhar para as crónicas e para os
livros de história que nos chegaram de um
passado mais ou menos remoto para assistirmos a cidades, exércitos, grupos étnicos
serem passados pelo fio da espada sem que
isso suscitasse grande clamor. O poder podia-se permitir limpar a sociedade como o
jardineiro, limpa um canteiro ou, um talhão,
escolhendo entre os que ficam e os que são
inexoravelmente aniquilados.
O século XX, com o seu cortejo de horrores, foi apesar de tudo um século em que
os Direitos Humanos ocuparam um papel
de relevo no xadrez político. A voz dos povos abafada à esquerda e à direita por ditadores fez-se ouvir com consequências. A
queda do muro de Berlim é um bom exemplo, de como a repressão da voz popular
se tornou impossível até, para as ditaduras
mais férreas. Contudo, o final do século XX,
o mundo viu desfilar quase impassível os
tanques na Praça de Tiananmen. A praça da
Luz Celestial testemunha de uma geração

JOÃO AFONSO LUZ
JURISTA
O PS, através do seu Presidente da Federação Distrital de Setúbal, também Secretário de Estado, já anunciou os seus objetivos
para as autárquicas deste ano.
Não se trata de uma visão para o território ou de um projeto de desenvolvimento
que vise a melhoria das condições de vida,
o objetivo do PS no Distrito de Setúbal é ganhar autarquias à CDU para que estas, em
defesa das populações, não façam exigências junto do Governo.
A intervenção deste dirigente é clara e
não disfarça o incómodo do PS com autarquias que, geridas pela CDU, colocam em
primeiro lugar a defesa da região e das populações, seja contestando o atabalhoado
processo de transferência de encargos para
as autarquias; seja a incapacidade do governo assumir as suas obrigações no território;
ou os simulacros de investimentos que o PS
é hábil em fazer, mas não em concretizar.
O PS assume que quer vencer as eleições no Distrito apenas para domesticar
autarquias, não vão elas continuar a colar
cartazes onde informam a população que
assumem competências do Governo, cedem
terrenos para escolas, centros de saúde ou
para as forças de segurança, recuperam pa-

Valorizar
os Direitos Humanos.
Exigir transparência
de jovens que foram literalmente esmagados por um regime que lhes negou qualquer
veleidade de Liberdade e de Democracia. Os
interesses geoestratégicos e económicos falaram mais alto e o Mundo Democrático ficou praticamente calado perante a barbárie.
Hoje as Democracias estão sob ataque
cerrado. Os ditadores já não se envergonham de para alcançar os seus fins atropelarem os Direitos Humanos. A opinião pública
acantonada em redutos económicos, religiosos ou ideológicos pode chegar ao ponto
de negar as evidências bastando para tal encontrar uma narrativa. A narrativa todos os
ditadores a conhecem: quem não é por mim
é contra mim e, contra mim também, estão
os inestimáveis inimigos externos que são
pedra basilar de qualquer teoria conspiratória que se preze.
Não é de estranhar que os ditadores
pareçam apostar em consolidar o seu poder com recurso às novas tecnologias de
informação que permitem agora, invadir
a nossa intimidade enquanto cidadãos e
enquanto trabalhadores e esbater fronteiras entre o trabalho e a vida privada. É

agora possível a geolocalização; a leitura
de dados biométricos; a monitorização do
nosso comportamento online. O numérico
entrou na seleção de pessoal, na avaliação
de desempenho e nos despedimentos, na
atribuição de empréstimos, de prestações
sociais. O reconhecimento facial e outras
tecnologias permitem hoje o controle de
indivíduos e populações a um nível sem
precedentes.
Hong Kong, Myanmar, Bielorrússia, são
apenas três casos recentes em que o poder
totalitário recorre às novas tecnologias de
informação para controlar e reprimir os
movimentos populares. Por outro lado, a
desinformação surge com roupagens novas e assustadoras e constituindo-se como
uma ameaça em sociedades democráticas
A valorização dos Direitos Humanos e
a exigência relativamente aos dados que o
Estado, o empregador ou, as redes sociais
podem recolher e à forma como são armazenados e usados têm de ser uma constante sob pena, de deixarmos para as gerações
futuras sociedades distópicas e autocráticas.

PS quer autarquias
domesticadas
trimónio nacional, gerem praias e estradas
nacionais, entre outras coisas, e o Governo
PS não concretiza os seus compromissos e
demite-se das suas responsabilidades. Esta
é a preocupação do PS na região.
O que o referido dirigente e o PS pretendem são autarquias domesticadas que,
como por exemplo no caso da localização
do novo Aeroporto, mudem de posição consoante as ordens do Governo e os interesses
dos grupos económicos, passando por cima
do interesse nacional, do desenvolvimento
da região, da proteção dos valores ambientais, da defesa dos interesses e do bem-estar
das populações.
Quando, António Mendes, assume a importância de reconquistar Setúbal, não o faz
com um projeto alternativo e credível para
o concelho, mas com a necessidade domesticar Setúbal, pois não pode permitir que
um município destes continue a demonstrar que o PS e o seu governo remetem este
território ao abandono, não concretizam
investimentos anunciados e colocam em
causa o desenvolvimento da região.
Este é o PS que durante anos esteve
em silêncio a propósito das desigualdades
intra-metropolitanas e a necessidade da

criação de mecanismos de correção de assimetrias, através da distribuição de fundos
comunitários e outros, o mesmo PS que,
hoje, sobre esta matéria, tem os deputados
a dizer uma coisa, a Ministra a dizer outra
e o Secretário de Estado a desmentir todos
os outros.
Para terminar, pois muito ainda haveria
a dizer sobre o tema, a propósito de todas
estas coisas, quando é que o Governo PS
constrói o Hospital do Seixal e concretiza
a ampliação do Hospital de São Bernardo
em Setúbal? Por quanto tempo mais será
preciso as autarquias geridas pela CDU
continuarem a colar cartazes? É que já todos compreendemos que o PS, por si só,
não cumpre com os seus compromissos e
obrigações para com esta região e as suas
populações.
Por isso, é tão importante continuarmos
a ter autarquias com capacidade criadora e
concretizadora, agentes de transformação
dos territórios que promovem o desenvolvimento e o bem-estar, sem nunca deixarem
de reivindicar junto dos outros níveis de poder a defesa dos interesses das populações
e da região. E essa é a marca das autarquias
geridas pela CDU.
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