
Covid faz recuar 
Sesimbra que ainda 
quer ganhar o verão
Os números dispararam e o concelho 

é o que levanta maior preocupação 

em todo o distrito. A restauração e os 

serviços voltam a sofrer. O município 

está a fazer tudo para “salvar o verão”.
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Margem Sul  
paga mais  
de 14 milhões 
para transportes 
Almada, Setúbal e Seixal são os 

concelhos que mais vão investir 

anualmente para a remodelação 

das frotas dos transportes 

públicos. É uma revolução que  

sai muito dos cofres autárquicos.
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‘Chuva’ de 
euros alimenta 
fotovoltaicas  
em Palmela 
O concelho de Palmela pode 

passar a ser um dos principais 

produtores nacionais de energia 

verde, com a instalação da 

central fotovoltaica em Olhos de 

Água, Quinta do Anjo. O projeto é 

da NextEnergy.
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Mais de cem nadadores 
vigiam praias da região
n     Resgate denuncia “empresas mercenárias”  

que não cumprem contratos
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ABERTURA

RESGATE DENUNCIA “EMPRESAS MERCENÁRIAS” QUE NÃO CUMPREM CONTRATOS

Época balnear no distrito vigiada  
por mais de cem nadadores salvadores
Na Costa da Caparica cada concessionário gasta por época balnear entre 12 a 15 mil euros na 
contratação de pessoal e aquisição de equipamentos de segurança.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

AS PRAIAS do distrito de Setúbal contam 
este ano com mais de uma centena de na-
dadores salvadores. Os concessionários 
contrataram, em quase todo o território, 
duas pessoas para cada espaço de 100 me-
tros. No entanto, também há reclamações. 
Em Sines, nas praias cuja responsabilida-
de é da autarquia, a empresa a quem foi 
atribuída a missão, não terá conseguido 
cumprir o caderno de encargos e está, nes-
te momento, a ser acusada de tentar des-
viar os salvadores contratados por outra 
empresa para trabalharem noutras praias.

“Há empresas que são mercenárias, 
sem competência, e que colocam em cau-
sa os salvamentos”, disse ao Semmais 
António Mestre, da Resgate - Associação 
de Nadadores Salvadores do Litoral Alen-
tejano. As reclamações deste responsável 
visam o consórcio que foi escolhido pela 
Câmara Municipal de Sines para fazer a 
vigilância nas praias de Morgavel, Ilha do 
Pessegueiro, Costa Norte e Samouqueira.

“São empresas certificadas, mas que 
não cumprem o caderno de encargos. 
Avisam à última hora que não conse-
guem cumprir o que foi contratualizado 
e acabam por colocar em causa os salva-
mentos. Por causa dessas atitudes houve 
praias que não abriram no dia 12 de junho, 
conforme estava previsto”, adiantou An-
tónio Mestre.

Para o mesmo responsável, a situação 
denunciada assume ainda maior gravida-
de porque, “depois de não conseguirem 
cumprir o caderno de encargos, não re-
crutando nadadores salvadores a tempo, 
começam a aliciar os que já trabalham 
para outras empresas”. “Acabam por ofe-
recer mais uns euros mensais, e com isso 
colocam apenas um salvador onde, por 
lei, deviam existir dois e, ao mesmo tem-
po, arruínam o trabalho de outros, que fi-
cam igualmente desfalcados. O prejuízo é 
todo para os utilizadores”, afirma.

ASSOCIAÇÃO TEME FUTURO DESCURO 
NA SEGURANÇA DOS BANHISTAS

O responsável da Resgate, empresa 
que tem 17 nadadores nas praias de Si-
nes, São Torpes, Vieirinha e Porto Covo, 
refere ainda que “há mais de 20 anos que 
não morre ninguém afogado neste con-
celho, mas essa situação pode alterar-se 
se se continuar a descurar a segurança, 
como parece estar a acontecer”.

As críticas estendem-se também às 
piscinas municipais onde, segundo afir-
ma, a mesma empresa só possui um na-
dador salvador, o qual trabalha seis dias 
por semana e 12 horas por dia.

António Mestre entende que o pro-
cesso de contração das empresas que 
têm de assegurar a segurança dos ba-
nhistas “deve ser mais rigoroso”. “Há 
empresas que recorrem, todos os anos, 
aos mesmo estratagemas por todo o 
país. Concorrem, apresentando orça-
mentos muito baixos para poderem ser 
escolhidas e depois, próximo da abertu-
ra da época balnear, anunciam que não 
conseguem cumprir o caderno de encar-
gos”.

O Semmais contactou a Câmara Mu-
nicipal de Sines, tendo sido informado 
de que se trata “de um assunto adminis-
trativo que está a ser resolvido”. “Não 
conseguimos dizer se houve ou não 
praias que não abriram na data prevista, 
porque as concessões estão dispersas”, 
adiantaram os serviços de imprensa do 
município.

COSTA SEM PROBLEMAS DE VIGILANTES 
OU DE MATERIAL DE APOIO 

Os 13 quilómetros de praias na 
Costa da Caparica são, por norma, 

os mais procurados pelos banhistas. 
Este ano, de acordo com Acácio Ber-
nardo, que representa a Associação 
de Concessionários da Frente Urbana, 
não faltam vigilantes nem material de 
apoio.

“Cada concessionário despende, por 
época balnear, entre 12 a 15 mil euros 
no espaço que lhe está destinado. É um 
valor elevado, que inclui equipamentos 
como jipes, motos de água ou moto-
-quatro. Além disso, estão também in-
cluídos os vencimentos dos nadadores 
salvadores, os quais oscilam entre os 
1200 e os 1300 euros mensais, acresci-
dos da alimentação”, explicou Acácio 
Bernardo.

Com um total de 52 concessionários, 
a zona da Costa da Caparica terá, só na 
frente urbana, cerca de 50 nadadores 
salvadores. “São todos formados pelo 
Instituto de Socorro a Náufragos. Todos 
estão aptos a trabalhar após terem sido 
formados ao longo de seis meses”, re-
fere o mesmo responsável, salientando 
que os apoios de praia disponibilizados 
“são os obrigatórios”. “O dispositivo é 
definido antes de se iniciar a época bal-
near e depois é administração do Por-
to de Lisboa que valida as propostas”, 
adiantou. 
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SOCIALISTAS ADIAM 
APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS
As candidaturas do PS às câmaras 
de Palmela e do Seixal, lideradas por 
Raul Cristóvão e Eduardo Rodrigues, 
respetivamente, decidiram adiar as 
sessões públicas de apresentação, 
devido à perspetiva de mau tempo, 
no primeiro caso, e pelo aumento 
da transmissibilidade da Covid-19, 
no caso seixalense. 

GREVE CONDICIONA TRAVESSIA 
DO TEJO EM TODA A PENÍNSULA
A semana fechou com a travessia 
do Tejo condicionada no Barreiro, 
Montijo, Cacilhas, Seixal e Porto 
Brandão, devido às greves 
anunciadas pelos trabalhadores da 
Transtejo/Soflusa. Em causa está 
um braço-de-ferro por aumentos 
salariais.

COVA DA PIEDADE DIZ NÃO TER 
DÍVIDAS AOS SEUS JOGADORES
A administração da SAD piedense 
desmentiu ter dívidas aos seus 
atletas, bem como, por esse 
motivo, estar em causa a inscrição 
do clube na II Liga da próxima 

época. A única razão invocada para 
o alegado diferendo com a Liga 
de Clubes prende-se, segundo os 
responsáveis do Cova da Piedade, 
com o facto de ter entregue o 
processo de inscrição “com três 
dias de atraso”.

GNR INVESTIGA AGRESSÕES NUM 
RESTAURANTE EM SESIMBRA
O Comando Territorial da GNR 
de Setúbal “está a levar muito a 
sério” as investigações sobre as 
agressões à família de proprietários 
de um restaurante em Sesimbra, 
que causaram ferimentos ao pai 
e dois filhos, que tiveram que ser 
conduzidos ao hospital. O episódio 

foi filmado e tem corrido nas redes 
sociais, com um grupo de pessoas a 
agredir barbaramente os elementos 
daquela família proprietária do 
estabelecimento, alegadamente por 
não terem permitido a entrada no 
restaurante sem máscara e devido à 
lotação permitida estar esgotada.

GNR APREENDE 100 QUILOS DE 
FOLHA DE TABACO EM SITUAÇÃO 
IRREGULAR
A GNR apreendeu 100 quilogramas 
de folha de tabaco em situação 
irregular em Setúbal na sequência 
de uma ação de fiscalização e 
combate à evasão fiscal, realizada 
sábado. Caso o tabaco apreendido 

tivesse sido introduzido no 
consumo, “através dos circuitos 
comerciais marginais”, teria causado 
um prejuízo ao Estado superior a 
21.500 euros.

DESPISTE DE MOTA DE VIADUTO 
PARA A A12 PROVOCA VÍTIMA 
MORTAL
Um despiste de mota em Setúbal 
resultou numa vítima mortal na 
segunda-feira, após o condutor ter 
caído de um viaduto. Segundo o 
Comando Distrital de Operações 
de Socorro (CDOS) de Setúbal, o 
condutor que seguia no motociclo 
despistou-se ao passar num viaduto 
sobre a A12 e, na sequência, caiu 
para a autoestrada.

Cerca de 200 pescadores que operam na lota de Sesimbra foram ontem, 
quinta-feira, testados, numa iniciativa da Docapesca em articulação com 
a câmara local. Esta intensificação da testagem à Covid-19 advém da 
situação pandémica registada no concelho, que regista a incidência mais 
preocupante no distrito.

Testagem de rastreio aos pescadores de Sesimbra

200
Metros cúbicos de resíduos 
foi o resultado da recolha 
efetuada pela Brigada do 
Mar, um grupo de voluntários 
dedicado à proteção 
da biodiversidade e do 
ambiente. A ação realizou-
se em Palmela sob o lema 
“Tudo é (a)mar e a Arrábida 
está a morrer”

7DIAS

“
Rendimento 
da inserção 
social deve está 
associado à 
requalificação das 
pessoas e só deve 
ser atribuído a 
quem dele precisa.

JOSÉ ORNELAS, bispo de Setúbal
em declarações enquanto presidente 
da Conferência Episcopal Portuguesa

QUALIDADE DAS ÁGUAS DO MAR TEM VINDO A MELHORAR NA REGIÃO 

São 40 as nossas praias de Ouro 
Das 329 praias costeiras portuguesas que hasteiam a bandeira “Qualidade de Ouro”, atribuído pela 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, quatro dezenas são nosso distrito. 
TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

DOS SETE CONCELHOS do distrito que 
viram as suas praias distinguidas pela 
Quercus, o de Setúbal foi onde se verificou 
uma conquista mais significativa de ga-
lardões, face aos atribuídos há 10 anos. Na 
edição 2011 da “Praia Qualidade de Ouro”, 
apenas a Figueirinha representava o mu-
nicípio, enquanto este ano são quatro as 
que figuram na lista: Figueirinha, Galapos, 
Galapinhos e Portinho da Arrábida.

“Setúbal teve um grande problema 
com a contaminação dos solos, devido à 
indústria, há uns anos, e apesar das me-
lhorias que se verificaram o problema 
ainda não está resolvido”, refere Paula 
Silva, presidente da associação ambienta-
lista, em declarações ao Semmais.

Já em Sesimbra, a situação é bem dife-
rente. Desde 2011, que o título “Qualidade 
de Ouro” é erguido nas praias do Ouro, 
Bicas, Lagoa de Albufeira - Mar e Moi-
nho Baixo - Meco, e, este ano, também a 
da Califórnia viu reconhecida a qualidade 
das suas águas. 

Contudo, das 329 praias costeiras dis-
tinguidas este ano pela Quercus, 40 per-
tencem ao distrito de Setúbal. Almada li-
dera os critérios dos ambientalistas, com 
as praias da Bela Vista/Nova Vaga, Caba-
na do Pescador, Castelo, CDS/St. António, 
Cova do Vapor, Fonte da Telha, Infante, 
Mata, Morena, Praia Nova/Nova Praia, 
Rainha (Almada), Rei, Riviera, S. João da 

Caparica/Praia do Norte, Saúde, Sereia 
e Tarquínio-Paraíso/Dragão Vermelho 
a somarem um total de 17 distinções no 
concelho. 

NO LITORAL ALENTEJANO, GRÂNDOLA
É O CONCELHO COM MAIS GALARDÕES

Mais a Sul, no Litoral Alentejano, é no 
concelho de Grândola que encontramos 
o maior número de praias distinguidas. 

Aberta Nova, Atlântica, Carvalhal, Com-
porta, Galé - Fontainhas, Melides, Pego, 
Tróia - Bico das Lulas e Tróia – Mar são 
as nove praias que, há uma década, têm a 
categorização “Praia Qualidade de Ouro”. 

Para conquistar este galardão, os cri-
térios são, segundo a Quercus, a classifi-
cação da qualidade da água como “exce-
lente” mas últimas cinco épocas balneares 
(de 2016 e 2020); todas as análises reali-

zadas às águas costeiras na última época 
balnear devem apresentar valores inferio-
res a 100ufc/100ml para os Enterococos 
intestinais e inferiores a 250ufc/100ml 
para a Escherichia coli e não poderá ter 
ocorrido, na época balnear do ano ante-
rior, “qualquer tipo de ocorrência/aviso 
de desaconselhamento da prática balnear, 
proibição da prática balnear e/ou interdi-
ção temporária da praia”. 

Para além dos concelhos já referidos, 
foram ainda galardoadas a praia Costa 
de Santo André, em Santiago do Cacém e, 
em Sines, a Grande de Porto Covo, Ilha do 
Pessegueiro, S. Torpes e Vieirinha - Vale 
Figueiros. 

Para a presidente da Quercus, a “qua-
lidade das águas tem vindo a melhorar”, 
contudo, “ainda existe um longo caminho 
a percorrer e coisas a melhorar”. “A po-
luição das águas tem de ser acautelada e 
para isso as ETAR têm que funcionar me-
lhor e ter melhores condições, temos que 
reduzir os nossos resíduos e a poluição. 
Também ao nível do solo, a utilização de 
pesticidas e químicos deve ser evitada 
porque tudo isto tem impacto na qualida-
de das águas”, afirma Paula Silva. 

Qualidade “excelente” das águas foi reconhecida 
em praias de sete dos 13 concelhos do distrito
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Concelho de Sesimbra obrigado a recuar  
no desconfinamento, mas quer “ganhar o verão”
Até quarta-feira o número de contágio era de 326 por cada 100.000 habitantes. Conselho de 
Ministros decidiu ontem restringir ainda mais a reabertura, com encerramento de restaurantes e 
estabelecimentos às 15h30 aos fins de semana. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O SURTO de Covid-19 que foi detetado em 
Sesimbra no início do mês está a causar 
sérios problemas no comércio local, so-
bretudo no setor da restauração. Os da-
dos mais recentes coligidos pela Associa-
ção da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) referem que, na úl-
tima semana, alguns restaurantes da vila 
tiveram quebras de produtividade na or-
dem dos 60 e 70 por cento. As notícias não 
são animadoras, uma vez que o concelho 
ultrapassou os 240 infetados por 100.000 
habitantes (o mínimo para não se passar 
para uma fase de desconfinamento mais 
restrita), sendo que o Governo fez baixar 
o município para um nível inferior, sujeito 
a medidas da 4.ª fase do plano de descon-
finamento, o que representa menos horas 
de trabalho para todo o comércio e servi-
ços. Neste caso, haverá encerramento às 
15h30 aos fins de semana. 

Em declarações ao Semmais, o pre-
sidente da câmara municipal, Francisco 
Jesus, disse que “este é o momento de 
fazermos tudo para inverter a situação 
e, de algum modo, ainda tentar ganhar o 
verão”, justificando desse modo a tomada 
de posição que irá restringir o funciona-
mento de diversos serviços e comércio. 
“Temos consciência que estas medidas, 
agora decididas pelo Governo em reunião 
de Conselho de Ministros, afetam econo-
micamente ginásios, restaurantes, hotéis 
e diversos outros serviços, mas a verdade 
é que são medidas que são tomadas em 
defesa do bem comum”, adiantou.

O autarca salientou a importância dos 
testes rápidos que já estão a ser efetuados, 
mas lamentou que nem todos os pais dos 
alunos de Sesimbra tenham autorizado a 
realização dos mesmos. “O argumento de 
que é o último dia de aulas não explica a 
recusa em autorizar os testes e todas as 
pessoas têm a obrigação de tentar ajudar 
a controlar a pandemia”.

AHRESP DEFENDE APLICAÇÃO DE 
MULTAS COMO MEDIDA MAIS EFICAZ 

“A restauração é sempre o setor que 
mais se ressente e, com medidas como a 
diminuição dos horários, é evidente que 
as pessoas acabam por se afastar. A câma-
ra de Sesimbra veio expor a situação nas 
televisões e isso também contribuiu para 
que muita gente se afastasse”, sintetizou 
ao Semmais o delegado da AHRESP no 
distrito, Daniel Piedade.

“A medida mais acertada seria com-
bater os focos da doença no espaço pú-
blico, multando, por exemplo, as muitas 
pessoas que circulam pelas ruas sem 
quaisquer cuidados, não respeitan-
do distanciamento e, muitas delas, não 
usando sequer as máscaras”, adiantou 
o mesmo responsável, salientando que 
há, no distrito de Setúbal, muitos restau-
rantes que acabaram por fechar devido 

aos surtos. “Não me parece bem que a 
restauração tenha de reduzir horários 
de funcionamento, sobretudo porque é 
neste setor que mais cuidados preven-
tivos são tomados. Há constantes ope-
rações de limpeza e desinfeção e cum-
prem-se as regras de distanciamento 
de um modo escrupuloso. Tão rigoroso 
que, na segunda-feira, houve mesmo 
problemas com um grupo de cerca de 20 
pessoas que queriam entrar num sna-
ck-bar cuja capacidade não o permitia. 
Culminou numa sessão de pancadaria, 
com algumas pessoas a terem de receber 
tratamento hospitalar”. 

Daniel Piedade refere, por outro lado, 
que a pandemia está igualmente a pre-

judicar a restauração por “não existirem 
pessoas, com ou sem formação, que quei-
ram trabalhar”. “Um ajudante de cozinha 
pode ganhar 750 euros. Mas tenho conhe-
cimento de um anúncio onde são ofere-
cidos 1.000 euros por mês, mais alimen-
tação, e não aparece ninguém que queira 
o lugar”.

HOTÉIS DO CONCELHO AINDA NÃO 
SENTEM MUITO OS EFEITOS DA CRISE

Mais desafogada parece ser a situação 
nas unidades de alojamento. Célia Perei-
ra, diretora do Hotel dos Zimbros, disse 
ao Semmais que o anúncio do aumento 
dos casos positivos em Sesimbra não teve 
grande influência no primeiro fim de se-

mana. “Nos dias que se seguiram houve 
então alguns cancelamentos, mas agora, 
depois de uma ligeira quebra, estamos a 
verificar uma recuperação. Para este fim 
de semana os números continuam a ser 
simpáticos, pese o facto de ainda existi-
rem alguns dias por preencher”, adiantou 
a responsável pela unidade hoteleira com 
37 quartos e que tem nos portugueses os 
principais clientes. “São cerca de 80 por 
cento”, afirma.

Acréscimo de clientes portugueses é 
também o que se verifica no Sana Sesim-
bra Hotel, com os 100 quartos já todos 
lotados para o fim de semana. “Noto que 
há mais clientes portugueses”, explicou a 
rececionista Bruna Goinhas.

Face ao grande aumento de casos po-
sitivos (segundo Francisco Jesus o con-
celho terá agora 326 infetados por cada 
100.000 habitantes) a Câmara Municipal 
de Sesimbra já anunciou diversas medi-
das preventivas. Estas medidas incidem, 
sobretudo, junto dos estudantes e tam-
bém dos pescadores, setores da popula-
ção onde têm sido detetados mais casos. 
Segundo apurou o Semmais, o foco inicial 
desse contágio terá tido origem num gi-
násio do concelho. 

Ontem, quinta-feira, os serviços mu-
nicipais deram início à realização de tes-
tes aos alunos do ensino secundário, en-
quanto que hoje serão os pescadores, na 
zona do porto de abrigo, a submeterem-se 
à despistagem do vírus.

Também os funcionários do municí-
pio estão a ser alvo de especiais atenções, 
tendo sido decidido que todos trabalhem 
a partir de casa. 
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Situação epidemiológica no distrito
ANÁLISE PAULO LOURENÇO A 11 DE JUNHO

A Incidência Cumulativa a 14 dias da CO-
VID-19 no Distrito de Setúbal, comparativa-
mente a  4  de junho apresenta  a 11 de junho 
uma variação positiva da ordem dos 45%.

A sub-região da Península de Setúbal apre-
senta aumento de casos (46%) e o Litoral Alen-
tejano uma redução de -9%.

Destacam-se com aumento de casos Alcá-
cer do Sal (378%), Sesimbra (155%), Palmela 
(84%) e Alcochete (63%).

As maiores reduções de casos são regista-
das nos concelhos do Litoral Alentejano, Grân-
dola (-100%), Sines (-48%) e Santiago do Ca-
cém (-41%).

Ao nível do enquadramento na Área Me-
tropolitana de Lisboa, destaca-se o concelho 
de Sesimbra com o maior número de casos por 
100.000 habitantes, 260, encontrando-se na si-
tuação de risco muito elevado (nível 5).

PATAMARES DE RISCO
O Distrito de Setúbal mantêm-se no pata-

mar de risco nível 2 (risco baixo) com uma mé-
dia de 104 casos por 100.000 habitantes.

O Litoral Alentejano mantêm-se no patamar 
de risco muito baixo (nível 1). A Península de Se-
túbal encontra-se na situação de Risco Médio 
com 111 casos por 100.000 habitantes (nível 2). 
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Funcionários da Autoeuropa não aceitam 
que quebras ditem não aumento de salários
A empresa deixou de fabricar, desde o ano passado, cerca de 70 mil veículos. Tal quebra originou 
proposta de não aumentos salariais em 2021. Trabalhadores não aceitam.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A FÁBRICA da Autoeuropa em Palmela 
inicia esta sexta-feira uma paralisação na 
produção, a qual se prolonga até dia 28. 
A falta de “diversos componentes críticos” 
está na origem desta paragem, a segunda 
ocorrida este ano pelo mesmo motivo. A 
empresa atribui à pandemia uma quebra 
na produção estimada, desde o ano pas-
sado, em cerca de 70.000 automóveis. 

De acordo com um comunicado in-
terno enviado pela administração aos 
trabalhadores, os componentes em falta 
impedem que sejam fabricados os semi-
condutores necessários para o fabrico 
de automóveis. Estes componentes, que 
costumam ser fornecidos por diversos 
países, estão também a escassear noutras 
unidades produtivas na marca no resto do 
mundo. Foi a sua falta, aliás, que determi-
nou a suspensão da produção em Palmela 
em março. 

No ano em curso a fábrica já terá dei-
xado de produzir cerca de 17.340 veículos 
em consequência da suspensão de 57 tur-
nos de trabalho, suspensão essa origina-

da pela falta de componentes. Embora a 
administração não se tenha pronunciado, 
admite-se que a produção possa vir a ser 
suspensa por outros períodos de 2021.

Em declarações ao Semmais, um tra-
balhador que pediu o anonimato referiu 

que esta quebra na produção estará na 
origem da recente proposta da admi-
nistração, que não pretende concretizar 
qualquer aumento salarial para o ano em 
curso. A Autoeuropa entende que só em 
dezembro será possível estabelecer um 

aumento dos vencimentos calculado em 
2,3%. Foi também proposto a distribuição 
de um prémio de 200 euros a cada fun-
cionário. 

A proposta terá sido repudiada pela 
comissão de trabalhadores, que enten-
de que os aumentos de 2021 devem ser 
de cinco por cento, sendo que nenhum 
funcionário deverá ser contemplado com 
menos do que 50 euros.

A Autoeuropa emprega cerca de 5.000 
pessoas, das quais 98% possuem vínculo 
à empresa. No ano passado terá produ-
zido cerca de 192 mil viaturas e mais de 
20 milhões de peças diversas, sendo que 
o resultado da sua laboração representou 
1,4 por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 4,7 por cento das exportações na-
cionais. O ano de 2020 terá sido mesmo 
um dos melhores de sempre na empresa, 
motivo também invocado por um dos tra-
balhadores contactado para que fossem 
repudiadas as propostas administrativas 
para não se proceder ao aumento dos sa-
lários. 

Distrito entra em estado  
de alerta com cerco da AML
A situação de Sesimbra está a complicar-se, mas a pandemia está 
a alastrar a toda a região. Os hospitais já sentem o maior afluxo de 
doentes e os médicos pedem vacinação para os mais novos.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

PARA ALÉM da situação de Sesimbra que 
viu ontem, quinta-feira, o Governo fazer 
recuar ainda mais o plano de desconfi-
namento (ver pág.4), o distrito está neste 
momento em “situação de alerta” face ao 
contínuo aumento de casos Covid-19. As 
únicas exceções são os concelhos de Al-
cácer do Sal e Santiago do Cacém. 

Tendo em conta o aumento de casos e 
a incidência que se verifica em toda a AML,  

o Conselho de Ministros decidiu também 
um cerco à região para este fim-de-se-
mana, o que significa que ninguém deve-
rá poder entrar ou sair da grande Lisboa, 
que inclui os nove concelhos da península 
de Setúbal. “É um grande retrocesso, mas 
justifica-se face ao crescendo de casos e à 
certeza da presença da chamada variante 
indiana, mais conhecida por “delta”, expli-
ca ao Semmais um responsável hospitalar.

EM DUAS SEMANAS, GARCIA DE ORTA 
QUASE TRIPLICOU INTERNAMENTOS

Também nos hospitais começa a sen-
tir-se um afluxo de doentes e de interna-
mentos, que já não se registava há muitas 
semanas. É o caso do Garcia de Orta, a 
maior unidade hospitalar do distrito, que 
contava, ontem, com 18 doentes positivos, 
doze dos quais internados em enfermaria, 
cinco em unidade de Cuidados Intensivos 
e um em unidade de hospitalização do-
miciliária. Segundo informações colhidas 
pelo nosso jornal, há mais de duas sema-
nas estes números eram bastante mais 
baixos, sendo que a 28 de maio, por exem-
plo, registavam-se apenas sete casos po-
sitivos, todos em enfermaria.

No entanto, e por prevenção, o Garcia 
de Orta continua desde a terceira vaga 
com uma enfermaria de isolamento de-
dicada à Covid-19 cuja capacidade não se 
encontra lotada, garantiu fonte hospitalar.

Mesmo antes das decisões do último 
Conselho de Ministros uma fonte da Ad-
ministração Regional de Saúde Lisboa e 
Vale do Tejo garantia ao nosso jornal que 
“o problema está disseminado por toda 
a AML”, classificando a situação como 
“muito confusa e muito complicada”.

É PRECISO INVERTER PLANO  
DE VACINAÇÃO PARA OS MAIS NOVOS

Nada que uma boa parte dos médicos 
especialistas não tivessem quase adivi-
nhado, afirmando já estarmos perante 
uma 4.ª fase da pandemia no que con-
cerne à grande região de Lisboa. “Desde 
o início que a quarta vaga está em cima 
da mesa, porque dependia muito das va-
riantes, como esta “delta”, além de que a 
transmissibilidade das idades pediátricas 
e nas escolas também concorre para este 
desfecho”, afirma o médico infeciologista, 
José Poças, diretor de serviço no Centro 
Hospitalar de Setúbal.

“Felizmente que o ano letivo está a ter-
minar”, afirma o clínico, lembrando que é 
“urgente” mudar a estratégia do plano de 
vacinação. “Não entendo que não abram 
aos 20 anos, porque é preciso ganhar as 
pessoas dessa faixa etária, que tenden-
cialmente não adoecem, muito menos de 
forma severa, mas que são grandes focos 
de transmissibilidade do vírus”, reafirma 
José Poças.

Este médico especialista, que esteve 
na linha da frente do combate à doença 
em Setúbal, tendo sido responsável por 
todos os planos de contingência do hos-
pital S. Bernardo, defende mesmo que “é 
altura de se acabar com a vacinação de 
faixas etárias por década e começar a va-
cinar os mais novos, até porque a popu-
lação mais idosa e mais permeável já está 
inoculada”.

Por outro lado, José Poças afian-
ça ser o momento adequado para uma 
grande campanha junto dos mais novos, 
porque, diz, “são mais resistentes ao uso 
da máscara e à vacinação”. “Estamos 
todos virados agora para o futebol, mas 
daqui a quinze dias voltamos à realida-
de”. 
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PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO

Que neste Cartório de Almada, da Notária Susana Ribeiro de Brito Valle, sito na Rua São Salvador da Baia, 
n.º 5, Almada, foi outorgada uma escritura de justificação notarial lavrada em doze de maio de dois mil e 
vinte um, com início a folhas oitenta e seis e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número 
TRINTA E UM, na qual, Benilde de Jesus Pereira Neto de Sá Dinis, NIF: 155 049 534, viúva, natural 
da freguesia de Ferral, concelho de Montalegre, residente na Av. Principal da Quinta do Conde, Quinta do 
Conde, Sesimbra, declarou que é a única e atual dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, 
de trezentos e vinte barra duzentos e trinta e seis mil trezentos e vinte oito avos indivisos do 
prédio rústico sito em Figueirão e Cachoeiras, freguesia de S. Simão, concelho de Setúbal, que confronta 
do norte com Francisco Luís Gouveia, do sul com construções Barbosa e outros, do nascente e poente 
com caminho camarário, inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 385 da Secção 1B da União das 
Freguesias de Azeitão (São Lourenço e S. Simão), descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial 
de Setúbal, sob o número NOVECENTOS E SETENTA E SETE, e inscritos a favor de António de Sá Dinis 
e mulher Maria Angelina Antunes Fortunato Sá Dinis casados sob o regime de comunhão de adquiridos, 
residentes na Rua Pedro Dinis, 21, r/c, Lisboa pela Apresentação 41 de 1985/02/26
Que  o indicado direito sobre o prédio veio à posse da justificante por o ter adquirido cerca do ano de mil 
novecentos e oitenta e seis aos referidos António de Sá Dinis e mulher Maria Angelina Antunes Fortunato 
Sá Dinis, mas dado o tempo decorrido desde aquela aquisição até hoje, não é detentora de qualquer título 
formal que legitime a posse dos referidos avos indivisos.
Que não obstante aquela falta de título aquisitivo que permitisse à justificante o registo a seu favor, a 
justificante entrou na posse e fruição daquele direito sobre o imóvel logo na data em que o comprou, 
posse que sempre foi exercida e mantida sem violência, ostensivamente e com conhecimento de toda a 
gente, sem qualquer oposição, em nome próprio e com o aproveitamento de todas as utilidades, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, tendo usufruído com os demais 
comproprietários , das utilidades e dos frutos por ele proporcionadas, bem como pagando as taxas 
camarárias impostas e contribuições ao Estado, sendo, por isso, uma posse pacífica, de boa fé, contínua e 
pública, desde o ano de mil novecentos e oitenta e seis, que conduziu à respetiva aquisição por usucapião, 
o que pretende invocar, justificando dessa forma o seu direito para efeitos de inscrição no registo predial.
Cartório Notarial de Almada da Dra. Susana Ribeiro de Brito Valle, 12 de maio de 2021

A Notária
Assinatura como na prova

(Susana Ribeiro de Brito Valle)

Conta registada sob o n.º 692

Margem Sul paga 
mais de 14 milhões 
para transportes 
sustentáveis na AML
Almada, Setúbal e Seixal são quem mais terá 
de investir anualmente na remodelação das 
frotas de transportes públicos. Mais conforto, 
melhores serviços e menos poluição são 
objetivos a atingir até 2027.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS OITO CONCELHOS do distrito de Se-
túbal que integram a Transportes Metro-
politanos de Lisboa (TML) investem este 
ano mais de 14 milhões de euros para o 
financiamento municipal à Área Metro-
politana de Lisboa (AML) para funções de 
autoridade de transportes e mobilidade. A 
este montante acrescem ainda mais 494 
mil euros a pagar pelo Barreiro, única en-
tidade da margem Sul que exerce compe-
tências diretas neste tipo de serviço.

A verba total será repetida, segundo o 
protocolo assinado em 2019, até ao final 
do contrato, em 2027. Trata-se de uma 
quantia que visa dotar cada um dos con-

celhos integrantes de uma rede de trans-
portes públicos mais eficaz e, também, 
mais sustentável.

O investimento, que começou a ser es-
tudado há dois anos, pretende fazer com 
que cada um dos aderentes renove as res-
petivas frotas de viaturas, passando assim 
a deter meios mais ecológicos (há locais 
onde a idade média de alguns autocarros 
é de mais de duas dezenas de anos), mas 
também mais cómodos, de modo a que 
consigam cativar mais utilizadores e, des-
ta forma, se reduzam as emissões poluen-
tes resultantes da utilização de viaturas 
privadas.

ALMADA É O CONCELHO DO DISTRITO 
COM MAIOR COMPARTIÇÃO NA AML 

De acordo com o documento públi-
co a que o Semmais teve acesso, Almada 
será o município, entre os que integram 
o distrito de Setúbal na AML, com maior 
comparticipação, atingindo quase os três 
milhões de euros. 

Seguem-se Setúbal, com mais de 2,7 
milhões, e o Seixal, com praticamente o 
mesmo valor. Palmela, Montijo e Sesim-
bra, têm comparticipações anuais que 
oscilam entre os 1,2 e os 1,6 milhões de 
euros. Já Alcochete paga 510 mil euros e 
a Moita 936 mil. Por fim, o Barreiro, que 
não integra o lote dos 15 concelhos de-
legantes, irá despender cerca de 494 mil 
euros.

Os cálculos utilizados para se deter-
minar a quantia que cada município tem 
de pagar foram calculados com base em 

três variáveis: A primeira tem a ver com 
a área de cada um; a segunda reporta-se 
à população existente e a terceira inclui, 
por fim, um cálculo sobre as receitas que 
cada concelho obteve entre os anos de 
2015 e 2017.

Para além dos concelhos da margem 
Sul já enumerados, aderiram também 
ao projeto, como delegantes na AML, as 
câmaras municipais de Amadora, Lou-
res, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila 
Franca de Xira. Entre eles, quem mais 
paga por ano é Sintra, com 6,2 milhões de 
euros. Loures atinge os 3,9 milhões e Vila 
Franca de Xira os 2,8 milhões.

Lisboa e Cascais, à semelhança do 
que acontece com o Barreiro, optaram 
por exercer as respetivas competências, 
sendo que a câmara municipal da capital 
paga 4,8 milhões enquanto a cascalense 
se fica pelos 1,5 milhões. 
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Autarquia reabilita  
Centro Recreativo 
Sineense
A intervenção, orçamentada em 441 980 
euros, vai permitir transformar o edifício num 
posto de turismo e num espaço multiusos 
dedicado à cultura.

TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

FUNDADO em 1913 pela “elite republica-
na”, o Centro Recreativo Sineense tinha 
como objetivo “promover a instrução e 
recreio dos sócios” e, em 1925, ali nasceu 
“uma das primeiras bibliotecas de Sines 
acessíveis ao público”, explica o presiden-
te da autarquia, Nuno Mascarenhas, ao 
Semmais. Encerrado em 1987, o edifício, 
propriedade da câmara de Sines, é “um 
bom exemplar da arquitetura do fim do 
século XIX” e “tem uma longa história li-
gada à cultura e à vida cívica” do concelho.

Segundo o edil, o projeto de reabilita-
ção já está em marcha tem como objetivo 

“articular os diversos pontos de interesse 
do património da cidade, criando um per-
curso coerente pela memória histórica de 
Sines”. Esta rota pretende ligar os princi-
pais monumentos e espaços museológi-
cos já existentes a novos equipamentos 
como o polo museológico das Fábricas 
Romanas e a Casa-Forte do Museu de 
Sines, que ainda não foram inaugurados 
devido à pandemia.

Outras infraestruturas estão ainda a 
ser construídas, como é o caso do Ob-
servatório do Mar, apontado por Nuno 
Mascarenhas como o “grande projeto 

desta rota”, que “consiste na recuperação 
e transformação dos edifícios dos Arma-
zéns da Ribeira num centro interpretativo 
da memória oceânica de Sines, da tradi-
ção piscatória às viagens de Vasco da 
Gama”. 

Ao nosso jornal, o presidente avança 
ainda que outro dos projetos a integrar 
na Rota do Património é “a Reserva Ar-
queológica Subaquática, um parque a sul 
do molhe do porto de pesca de Sines onde 
mergulhadores poderão visitar vestígios 
de navios naufragados”.

Já as obras no Centro Recreativo Si-
neense, que vai acolher o novo posto de 
turismo da cidade e um espaço multiusos 
dedicado à cultura que, segundo Nuno 
Mascarenhas, “não parte com um progra-
ma pré-definido, mas está previsto que 
seja dedicada particular atenção aos es-
critores de Sines”, prevêem-se concluídas 
na primavera do próximo ano.  

A reabilitação do edifício, orçada em 
441 980 euros é “uma operação cofinan-
ciada pelo programa operacional Alentejo 
2020 / Portugal 2020. 

EDIFÍCIO COM MEIO SÉCULO SEM CONDIÇÕES PARA ACOLHER CERCA DE 600 ALUNOS 

Recuperação da Navegador Rodrigues 
Soromenho vai ser retomada
Novo concurso público já foi aprovado. Os trabalhos de requalificação e ampliação na escola 
básica de Sesimbra, com um valor base na ordem dos 3,5 milhões, devem arrancar no final do 
ano. 
TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

OS TRABALHOS, que tiveram início em 2020, 
foram, este ano, “temporariamente suspen-
sos devido a incumprimento por parte do 
empreiteiro. O contrato foi anulado, o pro-
cesso correu os trâmites legais necessários e 
no início deste mês foi possível lançar novo 
concurso”, refere o presidente da câmara de 
Sesimbra em declarações ao Semmais.

A Escola Básica Navegador Rodrigues 
Soromenho é responsabilidade do Mi-
nistério da Educação e há muito tempo 
que a autarquia e a comunidade escolar 
alertavam para a necessidade de uma in-
tervenção no edifício. Construído há mais 
de 50 anos, foi projetado para 300 alunos, 
contando atualmente com “cerca de 600 
jovens a estudar em salas com poucas 
condições, algumas a funcionar em pré-
-fabricados com coberturas de amianto 
em mau estado, outras valências em es-
paços improvisados como o refeitório ou 
arrecadações, e sem um pavilhão despor-
tivo ou espaços exteriores adequados”.

A autarquia afirma que teve um pa-
pel importante na intervenção a realizar 
na escola, “primeiro reivindicando a sua 
emergência, ao lado da comunidade edu-
cativa e em diversos contactos institucio-
nais e reuniões, depois, cedendo o terreno, 

desenvolvendo o projeto de arquitetura e 
especialidades, garantindo o lançamento 
do concurso e o acompanhamento e fis-
calização da obra, com base num acor-

do celebrado em 2017 com o Ministério 
da Educação” e ainda uma “participação 
financeira próxima dos 900 mil euros”, 
avança Francisco Jesus ao nosso jornal.

EQUIPAMENTO VAI TER UM NOVO 
BLOCO COM MAIS SALAS DE AULAS 

O projeto inclui um novo bloco com 
“sete salas de aulas, três salas para as artes, 
três laboratórios, biblioteca, gabinete médi-
co e pavilhão gimnodesportivo”. De acordo 
com a câmara municipal, as construções da 
“cobertura ligeira do pavilhão vão garantir 
a entrada de luz natural”, através da instala-
ção de “painéis em vidro na fachada sul do 
e nas salas”, e será criado “um terraço com 
cobertura ajardinada, que funciona como 
pátio com acesso à via pública”. 

Já no que diz respeito à requalificação 
do edifício já existente, “é proposta a des-
locação da secretaria para uma área de 
ligação ao novo bloco e a redistribuição 
dos espaços, com a criação de uma sala 
polivalente no atual pavilhão. A constru-
ção contempla ainda a criação de estacio-
namento e o arranjo da envolvente”.

A autarquia estima que a intervenção 
na escola básica seja retomada no final 
deste ano e que esteja concluída no verão 
de 2023. 

Requalificação era há muito tempo reivindicada 
pela autarquia e comunidade escolar
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Alcácer prevê atrair  
20 novas empresas 
com ampliação da ZIL
Triplicar os 350 postos de trabalho e abrir 
portas a vinte novos investidores são as metas 
a que se propõe o executivo municipal com a 
aquisição de um terreno de 800 mil euros para 
ampliação da ZIL. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

ATRAIR mais investidores, captar pro-
jetos inovadores, regenerar o tecido em-
presarial e industrial, criar mais postos 
de trabalho e desenvolver a economia do 
concelho são os principais objetivos da 
ampliação da Zona de Indústria Ligeira de 
Alcácer do Sal. A proposta para a aquisi-
ção de uma parcela de terreno, com 12,9 
hectares, que se localiza junto à atual ZIL, 
foi aprovada na reunião de câmara do 
passado dia 9. 

Atualmente, com cerca de 350 postos 
de trabalho, a ampliação da ZIL permitirá 
“triplicar” os empregos e atrair, pelo me-
nos, vinte novas empresas. Porém “tudo 
depende das dimensões que os investido-
res pretendam”, refere ao Semmais o edil 
Vítor Proença, esclarecendo, ainda, que 
esta expansão irá contemplar “uma área 
de serviços de apoio e uma para incuba-
ção que funcionará como acelerador para 
jovens empresários”. 

Segundo o autarca, o terreno custou 
800 mil euros e com a criação do lo-
teamento e infraestruturas totaliza um 
investimento de 2 milhões e 300 mil eu-
ros, aplicados pelo município. “Iremos 
tentar financiamentos através do PRR e 
do Portugal 2030”, informa Vítor Proen-
ça, acrescentando que o projeto está na 
fase de “primeiro estudo” do futuro lo-
teamento. “Vamos em breve dar início 
ao concurso público para o projeto das 
infraestruturas e só depois se lançará o 
concurso público para as infraestrutu-
ras”. 

EXPANSÃO PODERÁ IMPULSIONAR 
ESTRATÉGIA SUSTENTADA NA INOVAÇÃO

O presidente da Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal não tem dúvidas de que 
novos investidores contribuem para “o 
desenvolvimento do ramo de atividades 
das empresas a instalar no município e, 

posteriormente, para a criação de uma 
marca concelhia”. 

Para o autarca, a ampliação da ZIL 
representa “o assegurar as condições de 
competitividade empresarial e o desen-
volvimento da base científica e tecnoló-
gica para uma estratégia sustentada na 
inovação”. O desenvolvimento de Alcácer 
e do concelho só é possível através de um 
crescimento empresarial sustentável”, 
afirma. 

Ao nosso jornal, Vítor Proença recorda 
que nos últimos anos, a edilidade tem vin-

do a desenvolver uma política de “boni-
ficações” para o incentivo à instalação de 
empresas no concelho, nomeadamente 
avaliando “os postos de trabalho criados, 
o recrutamento de mão-de-obra oriun-
da do município, o impacto ambiental da 
atividade e a localização da sede social no 
concelho”. 

Atualmente a Zona de Indústria Ligeira  
de Alcácer emprega 350 pessoas 
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“AS VOZES DE ALCOCHETE”

O município realiza a Gala de Fados - As 
Vozes de Alcochete, no Forum Cultural, 
com Gonçalo Salgueiro, Yola Dinis e 
Cláudia Picado, entre outros. O concerto 
vai juntar várias gerações para festejar o 
fado, a vida e as tradições locais.

Alcochete
19 de junho, às 21h00

“NO TEMPO DE LUÍSA TODI”

No âmbito do ciclo Convento ConVida 
realiza-se o espetáculo “No Tempo de 
Luísa Todi”, pela soprano Rita Marques, 
que será acompanhada pelo pianista 
Yan Mikirtumov. O evento, organizado 
pelo município setubalense, decorre na 
Igreja de Jesus. 

Setúbal
19 de junho, às 11h30

“MARIA DE BUENOS AIRES”

O Festival de Música dos Capuchos 
apresenta a ópera-tango de Astor 
Piazzolla, “Maria de Buenos Aires” com 
Ana Karina Rossi como protagonista. 
São ainda intervenientes no espetáculo, 
Ruben Peloni (tenor), Daniel Bonilla-
Torres (El Duende), Marcelo Nisinman 
(Bandoneón e direção musical). 

Almada

19 de junho, às 20h00

“DUAS PEÇAS DE XADREZ”

O espetáculo de dança/performance 
“Duas Peças de Xadrez”, de Joãozinho da 
Costa, sobe ao palco do Fórum Cultural 
José Manuel Figueiredo, na Baixa da 
Banheira, para contar a história de 
Flaviano e Quintino, dois irmãos que, 
após a morte do pai, mergulham no 
submundo do crime e das drogas.

Moita

23 de junho, às 21h00

AgendaFIAR O VAZIO COM AS ARTES DE PALCO PELAS RUAS DA VILA 

Palmela serve de cenário  
à multidisciplinaridade
São três dias de atividades e espetáculos ao ar livre espalhados por 
vários espaços e artérias da vila de Palmela. 35 mil euros investidos  
em performances para todos os gostos.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A 21.ª EDIÇÃO do FIAR/Centro de Artes 
de Rua, está de regresso aos espaços e 
ruas da vila de Palmela, entre os dias 23 
a 25 de julho, na versão microFIAR, dado 
que o evento tem uma regularidade bia-
nual e há que FIAR o Vazio.

Financiado pela DGArtes e com o 
apoio do município local e de vários par-
ceiros, o público poderá assistir a espetá-
culos de teatro, performances, marione-
tas, dança, circo contemporâneo, música, 
exposições, oficinas, instalações e inter-
venções artísticas, num evento cujo orça-
mento ronda os 35 mil euros. 

Alexandre Nobre, diretor do FIAR, an-
tevê um festival “sereno, bem organizado 
e com uma programação de qualidade, 
adequado às dimensões da vila de Pal-
mela”, que irá, sem dúvida, proporcionar 
“excelentes momentos” ao público.

Este FIAR em pequeno formato, se-
gundo a mesma fonte, para que possa 
manter a formação de públicos, apos-
ta em criações e coproduções que estão 
em processo ou em residências artísticas 
que serão apresentadas no ano seguinte. 
“Para que a programação possa ser con-
sistente, são convidados vários criadores 
para desenvolver para desenvolver o seu 
trabalho dentro da nossa linha estética”, 
explica. 

O trabalho deste ano do microFIAR é 
apresentado com “muito esforço”, man-
tendo o foco numa programação “forte, 
exigente e de qualidade”, seguindo um 
plano de contingência articulado com a 
câmara, e seguindo as normas da DGS, 
que será “rigorosamente aplicado e cum-
prido”, em tempos de pandemia.

EVENTO APOSTA NA ATIVAÇÃO DE UM 
TERRITÓRIO ABERTO E PERMEÁVEL 

Com o objetivo de “potenciar um ter-
ritório e o seu tecido identitário, focando-
-se numa ação humanista e sustentável 
sobre a sua geografia, valorizando o outro 
e a diferença”, o FIAR tem promovido, ao 
longo dos anos, “a ativação de um terri-
tório em movimento, aberto e permeável, 
capaz de estimular o encontro entre espa-
ço geográfico, social e artístico”. 

Em termos de programação, Alexan-
dre Nobre opta por não destacar nenhum 
grupo ou artista em particular, porque o 
evento vale pelo “conjunto de espetácu-

los e apresentações espalhados pelos vá-
rios e belos recantos de Palmela”. Todos 
os artistas convidados irão “dignificar a 
área em que desenvolvem o seu trabalho 
e estou certo que irão marcar o público”, 
vinca. 

Em termos internacionais, a iniciativa 
conta apenas com a envolvência habitual 
do bailarino e coreógrafo esloveno Branko 
Potocan, como diretor artístico e encena-
dor da criação do microFIAR “2opros”. 

“Peça para intervalos”, de Bruno 
Humberto e Rui de Almeida Paiva, com 
um consagrado leque de atores; a ex-
posição de fotografia “Corpo Lúteo”, de 
Ana Telhado; a Oficina de Dança, Mú-
sica, Leitura e Ilustração, “A Viagem do 
Pequeno Mi”, para toda a família, uma 
criação de Madalena Vitorino com a co-
criação e interpretação de Ana Raquel 
e Beatriz Marques Dias; a performance 
“Trans(h)umância”, com a direção ar-
tística de Ângelo Castanheira e Eduardo 
Dias; “Dança na Rua”, de Miguel Moreira, 
cocriado com Maria Fonseca, Rui Paixão, 
Rina Marques e Rui Toscano; as Mario-
netas Musicais e de Circo de Rui Sousa; 
e a criação de circo da casa “2opros”, 
com interpretação de Alejandro Peña, 
Clara Paiva e João Paulo Miranda, que é 
também o autor da música da peça, são 
alguns dos espetáculos e atividades para 
ver, com entrada livre. 

Páteo da Adega Casa da Atalaia, Mi-
radouro da Encosta do Castelo, Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa, Largo S. João 
Baptista, Jardim de S. João, Largo Mar-
quês de Pombal, Largo 5 de Outubro e Ci-
ne-Teatro S. João, são os espaços e locais 
onde decorrem as performances. 
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Canta-se fado  
em homenagem  
a Ercília Costa 
Relembrar uma filha da terra é o objetivo da 
associação Gandaia, que não desiste do seu 
concurso de fado no auditório da Costa.
TEXTO ANTÓNIO LUÍS

COM VISTA a prestar homenagem à ca-
paricana Ercília Costa, a primeira fadista 
portuguesa a realizar uma digressão inter-
nacional, a associação Gandaia dedica-lhe 
o 6.º Festival de Fado, com um elenco de 
“excelência”, nos dias 26 e 27 deste mês, no 
auditório da Costa da Caparica, em Almada. 

Augusto Ramos, Coro Gandaia, Daniel 
Pinto Coelho, Elisabeth Veiga, João Cho-
ra, Joana Almeida, Lenita Gentil, Maria de 
Lurdes Brás, Matilde Cid, Pedro Galveias 
e Sandra Correia são os artistas e grupos 
a marcar presença no certame, que tem 
como guitarrista Pedro de Castro, e como 

violas de fado, André Ramos e João Filipe. 
Nuno Ramos, programador da as-

sociação Gandaia, deposita expetativas 
“altas” no evento que, se não fosse a pan-
demia, teria ocorrido no último fim de se-
mana de janeiro, como é “tradição”. A seu 
ver, o festival conta com “consagrados no-
mes” do panorama nacional do fado, o que 
garante, desde logo, “lotação esgotada”.

EVENTO APOSTA TAMBÉM  
NA PROMOÇÃO DE NOVOS TALENTOS 

O Festival de Fado Ercília Costa tem 
vindo a apostar, ao longo dos anos, em 

“artistas de renome”, tendo muitos deles 
“longos anos de carreira”. Também é dado 
espaço a “novos talentos que já se encon-
tram no meio do fado”. Mas, acima de tudo, 
o evento pretende “levar o melhor do fado 
à comunidade caparicana e almadense”, 
sublinha ao nosso jornal Nuno Ramos.

Ercília Botelho Farinha, filha de pesca-
dores adotou o apelido Costa em home-
nagem à sua terra - a Costa da Caparica 
-, foi uma das mais populares fadistas da 
primeira metade do século XX e das pri-
meiras a ter projeção internacional, com 
digressões em Espanha, Brasil, França e 
EUA. Após ter participado no filme “Ma-
dragoa” (1952), casou e retirou-se total-
mente da vida artística em 1954, jamais 
voltando a atuar ao vivo.

A Gandaia é uma associação sem fins 
lucrativos, fundada por voluntários, tendo 
como finalidade a “promoção do auditório 
Costa da Caparica, da cultura comunitária 
local e do desenvolvimento sustentável 
regional”. Tem já dez anos de existência e 
cerca de 150 sócios. Desde 2020 que tem 
apostado, também, numa biblioteca co-
munitária, no “Gandaia Clube”, que conta 
com o apoio de diversos voluntários na 
sua construção e manutenção. É a “única” 
biblioteca disponível na freguesia da Cos-
ta da Caparica. 

Marchas 
populares 
brilharam 
no Luísa 
Todi
A identidade e 
memória das 
marchas de Setúbal, 
enquanto evento 
cultural ligado às 
tradições, estiveram 
em destaque no 
espetáculo de 
quarta-feira no 
Forum Luísa Todi.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

SETE MARCHAS populares de Setúbal 
apresentaram-se com brio, sem concur-
so, no palco do Forum Luísa Todi, em Se-
túbal, na noite do dia 16, para relembrar 
uma tradição querida da cidade que foi 
transmitida em streaming no YouTube e 
no Facebook do município.

Este espetáculo em moldes diferentes 
do habitual, devido à pandemia, contou 
com “Os Amigos da Música” a acompa-
nhar todas as marchas, com a madrinha 
das madrinhas Carla Lança, e a novidade 

foi o vídeo “Marchando Sempre entre o 
Passado e o Presente”, onde marchantes, 
ensaiadores e presidentes das coletivida-
des deram o seu testemunho sobre a en-
volvência no projeto e a importância do 
evento para a cidade e suas gentes. 

As marchas estiveram no palco em 
modo “light”, com dois pares de marchan-
tes, uma madrinha, uma porta-estandarte 
e algumas mascotes. Fizeram coreografias 
ao som de cada tema escolhido e recor-
daram grandes marchas de outros anos. A 
APPACDM, que abriu a atuação, vestiu as 
cores da esperança e relembrou na ceno-
grafia, em forma de arco-íris, que “Vai Fi-
car Tudo Bem”, numa alusão à pandemia 
que vivemos. Maria do Céu Freitas e Mi-
guel Assis são os padrinhos. 

Já o Bairro Santos Nicolau apostou em 
“Bairro Santos no Coração, Marcha com 
Tradição”, tendo como responsável João 
Praia. É apadrinhada por Marlene Couto 
Ferreira e Nuno Rocha. Seguiu-se o Bi-
cross, com o tema “Amor de Florista”, en-
saiada por Rui Conceição. Mafalda Batista 
é a madrinha. O Praiense trouxe “Setúbal 
vestida de Chita”, numa alusão ao popu-
lar concurso enquanto marco cultural da 

coletividade e da cidade. Carina Martins é 
a madrinha. Bruno Frazão preparou um 
Independente ao som de “Fado em Re-
vista”, com Sara Margarida, a madrinha, 
a não poder subir ao palco devido a um 
problema de saúde. As Pontes relembra-
ram os tempos difíceis de confinamento 
e apostaram na temática “Pontes ao Pos-
tigo”, com Flávio Fernandes ao leme. Por 
fim, a Palhavã, de Francisco Branquinho, 
escolheu “Setúbal, Postal Ilustrado” para 
brilhar no Forum. 

No final, a presidente da câmara con-
siderou ter sido um espetáculo com “mui-
ta dignidade” dentro das condicionantes. 
“Já estávamos com muitas saudades das 
marchas. No ano passado nem isto pude-
mos ver. Este ano foi só uma amostrinha. 
Dou os parabéns a todos, porque esta noi-
te esforçaram-se muito. Estavam todos 
lindíssimos, com tudo ao rigor. Acho que 
de ano para ano, têm cada vez mais quali-
dade, em todas as áreas”.

Dores Meira realçou ainda o trabalho 
dos serviços municipais da divisão da 
Cultura que entrevistaram os responsá-
veis das marchas e montaram um “mag-
nífico” vídeo. 

CULTURA

Espelho 
Mágico 
antestreia 
fora de 
Setúbal 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

A GATEM – Espelho Mágico vai realizar 
uma antestreia, pela primeira vez fora 
de Setúbal, este domingo, no Cine Teatro 
S. Vicente, às 11h00. “A Feiticeira de Óz”, 
com encenação, cenografia e figurinos de 
Céu Campos, numa adaptação livre do 
texto de L. Frank Baum, é a obra a subir 
ao palco. 

Trata-se de uma abordagem “comple-
tamente inovadora” a um teatro musicado 
que em 2010 venceu em Ponte de Lima, 
a última edição do Teatrália - Concurso 
Nacional de Teatro da Fundação Inatel, 
sublinha a diretora da companhia setuba-
lense Céu Campos.

Segundo a mesma fonte, a antestreia 
no Seixal deve-se à falta de disponibili-
dade no Forum Luísa Todi, em Setúbal, 
cuja programação é feita com “muita an-
tecedência”. Assim, o GATEM, pela “liga-
ção afetiva e artística” que mantém com 
a companhia que gere o espaço do Cine 
Teatro S. Vicente, optou por escolher o 
Seixal. Contudo, o grupo não desiste de 
estrear a peça na terra onde está fixado. 
“Vamos tentar que depois o espetáculo 
seja estreado no Forum. Se por qualquer 
razão não for possível, iremos estrear 
noutra terra”.

Céu Campos adianta ao Semmais que 
a peça “assentava em fantoches e era 
bastante mais curta. Agora os fantoches 
foram substituídos por outros elementos 
cénicos e passou a ser uma superprodu-
ção”, sublinhando que “A Feiticeira de Óz” 
é um musical “cheio de aventuras com 
uma narrativa extraordinária sobre o po-
der da amizade, transmitindo valores que 
devem nortear o nosso dia-a-dia”. 

Terá interpretação de Céu Campos, 
Cláudio Pinela, Luís Filipe Estrela, David 
Pereira, Jéssica Ricardo, Madalena Freire 
Pereira e Miguel Assis. As músicas são de 
António Carlos Coimbra.

Para dia 6 de novembro, o GATEM tem 
já agendado para o Forum Luísa Todi, a 
estreia do teatro musicado “Alice no País 
das Maravilhas”. “Será uma superprodu-
ção, numa abordagem muito moderna 
com a marca Miguel Assis, que depois irá 
percorrer várias terras de norte a sul de 
Portugal”, vinca. 
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INDÚSTRIA AUTOMÓVEL VAI BENEFICIAR DE ENERGIA EM CONDIÇÕES MAIS COMPETITIVAS

35 milhões de euros implementam  
central fotovoltaica em Palmela
Para o edil local, esta central é um forte contributo para fazer de Palmela um dos principais 
produtores nacionais de energia verde e um fator de atratividade para as empresas do concelho. 
TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

OS CERCA de 45 hectares de um terreno 
onde está plantado um milheiral, na zona 
dos Olhos de Água, na freguesia de Quinta 
do Anjo, concelho de Palmela, adquiridos 
a um privado pela NextEnergy Capital, 
empresa de gestão de investimentos e ati-
vos no setor das energias renováveis, vão 
acolher uma central fotovoltaica, cujo in-
vestimento ronda os 35 milhões de euros.

O projeto foi divulgado na última 
quarta-feira, através do lançamento da 
primeira pedra no terreno onde será 
construída a infraestrutura, e contou com 
as presenças de Álvaro Amaro, presiden-
te da câmara de Palmela, Filinto Martins, 
diretor-geral da NextEnergy Capital, e 
Rogério Ponte, CEO da Frequent Summer, 
empresa de engenharia e licenciamento 
de projetos de energias renováveis.  

Com a construção prevista para daqui 
a dois ou três meses, a central contempla 
90.076 painéis solares, com uma potên-
cia instalada de 40,5 MWp. O projeto terá 
uma capacidade de produção anual de 
71.3 GWh de energia elétrica, a partir do 
próximo ano - entre o segundo e o ter-
ceiro trimestre -, o que permitirá abas-
tecer mais de 21 mil habitações e evitar a 
emissão de 18.660 toneladas de CO2 por 
ano, bem como várias empresas ligadas 
ao Cluster Automóvel. “Como esta cen-
tral vai ficar próxima da zona industrial 
de Palmela, aumenta as possibilidades 
de o comércio de eletricidade estender-
-se, também, a empresas ligadas ao setor 
automóvel, como a AutoEuropa”, vincou 
Filinto Martins. 

O diretor-geral da NextEnergy Capi-
tal realçou que a aposta neste concelho 
surgiu pelas condições geográficas “ex-
celentes” para a realização deste tipo de 
projetos, e, também, porque estavam reu-
nidas “todas as condições” quer de produ-
ção face ao custo de construção, quer de 
acesso à rede. 

PROJETO VAI PERMITIR CRIAR MAIS  
DE CEM POSTOS DE TRABALHO

No que diz respeito a empregos, Fi-
linto Martins afirma que estão garan-

tidos, pelo menos, nas operações de 
manutenção, “quatro postos de traba-
lho permanentes”. Isto sem contar com 
aqueles que estão relacionados com o 
empreiteiro geral, para a construção da 
infraestrutura, que rondará uma “cente-
na”. 

Esta é a terceira e “maior” operação 
da NextEnergy Capital em Portugal, de-
pois de ter investido 18 milhões de euros 
na aquisição da Central Fotovoltaica de 
Paderne, no Algarve, em outubro do ano 
passado. 

Já Rogério da Ponte adiantou que a es-
colha de Palmela para este investimento, 
que começou a ser planeado em 2018, de-
veu-se à existência de um “forte” cluster 
industrial, especificamente do setor auto-
móvel. “São empresas que consomem bas-
tante energia e fazia todo o sentido ter aqui 
esta central fotovoltaica com esta dimensão 
para potenciar o fornecimento com condi-
ções mais competitivas a estas indústrias”.  

O presidente da câmara mostra-se sa-
tisfeito pela escolha do concelho e vê com 
bons olhos um investimento que vai ao 
encontro das metas definidas pela autar-
quia no eixo da sustentabilidade ambien-
tal e eficiência energética e dos objetivos 
definidos no âmbito do Plano de Ação 
para a Energia Sustentável de Palmela. “A 
sustentabilidade é um objetivo tangível, 
incontornável e inadiável em Palmela, em 
todas as suas dimensões, pelo que acari-
nhamos este projeto pelo valor que vem 
acrescentar ao território e pela sua liga-
ção direta ao cluster automóvel. Ao forne-
cer energia de fontes renováveis a empre-
sas de enorme dimensão, que são grandes 
consumidoras, este investimento poderá 
ter um efeito multiplicador, que favoreça 
uma mudança mais rápida de paradigma 
dentro do setor”, sublinhou ao Semmais. 

Na sua ótica, a central fotovoltaica é 
“mais um forte contributo para fazer de 
Palmela um dos principais produtores 
nacionais de energia verde”, acrescentan-
do que uma energia “verde e mais barata” 
constitui, sem dúvida, um fator de “atrati-
vidade” para as empresas. 

IP investe mais de  
12 milhões em obras 
na Ponte 25 de Abril 
Obras de repavimentação em curso estão a ser 
efetuados nos acessos e são as que deveriam 
ter terminado no final do ano passado. O 
custo é de 12,5 milhões de euros.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

OS TRABALHOS de repavimentação e re-
paração dos acessos à Ponte 25 de Abril, 
nas duas margens do Tejo, estão atrasa-
dos seis meses, prevendo-se que sejam 
dados por concluídos até final deste mês. 
As intervenções, segundo diz a Infraestru-
turas de Portugal (IP) serão quase diárias, 
mas vão continuar a acontecer, como até 

agora, no período da noite, para evitar 
congestionamentos de tráfego.

Conforme foi possível apurar pelo 
Semmais, o custo destes trabalhos ultra-
passa os 12,5 milhões de euros. As obras, 
de acordo com a IP, foram iniciadas em 
dezembro de 2018 e deveriam ter sido 
concluídas no final do ano passado. No 

entanto, devido a divergências entre o 
consórcio responsável pelas mesmas, que 
estarão relacionadas com pormenores 
técnicos, foram sofrendo um atraso que 
se cifra agora em meio ano.

A IP refere, no entanto, que o custo dos 
trabalhos não sofreu qualquer acréscimo. 
“Não há gastos extra e mesmo os des-

vios do trânsito em determinadas zonas 
não têm sido preocupantes. Não há re-
gisto de grandes contratempos, uma vez 
que os trajetos alternativos têm estado a 
ser utilizados pelos condutores”, afirmou 
uma fonte contactada pelo Semmais, que 
salientou também o facto de haver menos 
tráfego (devido à pandemia).

As obras têm decorrido durante os 
dias úteis, entre as 21h e as 7h. Numa pri-
meira fase ocorreram no IC20, em direção 
a Lisboa. Posteriormente foi intervencio-
nada a zona de Alcântara, já em Lisboa, 
com o tráfego a ser desviado para a Praça 
de Espanha.

Questionada sobre futuros trabalhos 
na ponte, a mesma fonte referiu que, de 
momento, não estão previstos outros tra-
balhos para além dos que são habituais. 
“A Ponte 25 de Abril, tal como a Vasco da 
Gama ou todas as restantes de grandes 
dimensões, são alvo de constante moni-
torização e vigilância para se garantir a 
segurança”, acrescentou. 

Intervenções têm decorrido durante  
os dias úteis, entre as 21h00 e as 7h00.
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Sines acolhe 
investimento  
de dez milhões  
para fábrica de pneus
É um investimento de dez milhões de euros 
numa unidade inovadora para transformar 
pneus, a instalar em Sines. Para já serão 
criados 40 postos de trabalho.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A EMPRESA tecnológica BB&G - Alterna-
tive Worldwide Environmental Solutions 
vai instalar na Zona Industrial e Logística 
de Sines (ZILS) uma unidade fabril para 
transformação de pneus em fim de vida, 
com tecnologia de ponta num investi-
mento de dez milhões de euros.

Os responsáveis da aicep - Global Par-
ques, empresa pública que gere o parque 
da ZILS refere que a tecnologia da nova 
fábrica “está patenteada e é altamente 
inovadora”, desenvolvida nos Estados 
Unidos. “Este processo tem sido testado 
intensivamente, desde 2012, em resulta-
do de um longo período de investigação 

por parte da equipa de gestão e respetivos 
parceiros”, sublinha a aicep.

A instalação da unidade, vai ocupar 
uma área de 20 mil metros quadrados 
da ZILS, está prevista arrancar ainda este 
ano, sendo que a laboração deverá come-
çar a funcionar no primeiro trimestre de 
2023. Quanto a postos de trabalho, esti-
ma-se que serão criados 40 empregos di-
retos, nesta primeira fase.

Refira-se ainda que a unidade a insta-
lar na ZILS irá operar em regime de tur-
nos, 24 horas por dia, de forma a maximi-
zar todo o potencial instalado.

Em termos ambientais a unidade vai 

constituir, segundo os responsáveis, “um 
complemento viável para a reutilização” 
daqueles componentes utilizados no fa-
brico de pneus, possibilitando “a sua in-
corporação enquanto matérias-primas 
em diversas indústrias ou mesmo “no fa-
brico de pneus novos, promovendo a sus-
tentabilidade ambiental”.

PROCESSO VAI SER COMPLEXO  
LIVRE DE METAL E DE TÊXTIL

Segundo explica a aicep Global Par-
ques, a fábrica vai funcionar com um 
processo de extração térmica, “conduzida 
em contínuo, para conversão de pneus 
usados, sob a forma de borracha tritura-
da, livre de metal e de têxtil, através da 
transferência de calor em ambiente anó-
xico”. Os produtos serão “o negro de fumo 
recuperados (séries N500, N600 e N700), 
duas frações de hidrocarbonetos e gás de 
síntese para autoconsumo”.

Já o projeto conta com a parceria da 
Universidade de Aveiro, no âmbito da I&D 

(Inovação e Desenvolvimento e foi apro-
vado pelo programa de fundos estruturais 
e de investimento do Portugal 20-20.

A BB&G é uma empresa de base tec-
nológica que tem como missão fornecer 
produtos utilizando a referida tecnologia 
patenteada que permite o total aproveita-
mento da sua matéria-prima (granulado 
em fim de vida), com o objetivo de “asse-
gurar a sua aplicabilidade, por exemplo, 
nas indústrias química e automóvel”.

De acordo com a aicep, a empresa 
“tem como objetivo tornar-se no parcei-
ro preferencial no fornecimento de Negro 
Fumo recuperado (rCB) e combustível re-
novável na Península Ibérica, sendo que 
esta primeira unidade será o pontapé de 
partida. 

Recorde-se que a BB&G está em Por-
tugal desde o final de 2018, através do em-
presário luso-americano Germano Araújo 
Carreira e, desde 2020, integrado no gru-
po Repsol, liderado por Manuel Barbeiro 
Costa. 
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O erro de 
Marcelo numa 
batalha longe 
de estar ganha
APESAR dos bons sinais que o 
processo de vacinação está a reve-
lar, começa a pairar sobre a região 
um receio fundado de uma “quarta 
vaga” da Covid-19.

Pode parecer estranho, sim, mas 
nunca ninguém afirmou que não 
podia acontecer. Sobretudo os es-
pecialistas que, mesmo não tendo 
capacidades de adivinhação, têm já 
algum conhecimento sobre o vírus, 
as suas artimanhas e a forma como 
se pode safar melhor entre os hu-
manos.

Mas não ajudam muito os sinais 
contraditórios que têm sido dados 
nesta fase acinzentada, que nem se-
quer é ainda aguda. Nomeadamen-
te as duas ‘aberturas’ que o futebol 
permitiu e o equívoco lançado pelo 
presidente Marcelo, agora livre de 
qualquer amarra eleitoral, a verbe-
rar que “voltar atrás” só por cima do 
meu cadáver.

O equívoco com António Costa 
é grave, já que o Governo (a quem 
cabe a gestão da pandemia e do 
país), e bem avisado, tem mantido 
uma posição de maior calculismo. 

Mas Marcelo Rebelo de Sou-
sa, que não se inibe de passear na 
esfera pública sem máscara, con-
tinua na senda das ‘selfies’ e ainda 
dá alguns abraços, faz agora tábua 
rasa da opinião dos especialistas, 
essenciais em todas as fases desta 
cruzada. 

Perante este cenário que tende 
a agravar-se, embora, felizmente, 
sem efeitos ainda graves no sistema 
hospitalar, é preciso bom-senso, 
desde logo a partir das cúpulas, que 
devem dar o exemplo maior. 

E a verdade é que nada está gan-
ho e muito menos entregar a sorte à 
vacinação que ainda vai a um ter-
ço, deixando de fora faixas etárias 
com enorme potencial de trans-
missão deste corona, sem medos 
de adoecer e claramente dispostos 
a brincar ao verão com o dobro da 
vontade, mercê de um confinamen-
to que os obrigou quase a vegetar 
socialmente. 

VIVEMOS tempos em que se fala muito 
de questões de ética, mas poucos se dão 
ao trabalho em perceber que há diferen-
tes éticas de acordo com as atividades e 
no caso específico na arte governativa 
da política. Em período de futebol euro-
peu, os governantes – tímidos, procuram 
agilizar práticas e implementar decisões 
que podem passar despercebidas à gene-
ralidade dos cidadãos. Qual a razão para 
terem estas práticas? Culpa dos próprios 
governantes e da comunicação social? 
Sim, mas os primeiros responsáveis são 
os cidadãos pelas escolhas que fazem de-
mocraticamente no ato de votar e nas au-
diências que permitem a alguns órgãos de 
comunicação social.

Há décadas que Portugal é governado 
pela mesma classe política com uma dou-
trina mais vermelha ou mais cor-de-rosa, 
que tem conduzido o país a uma regres-
são saudada por muitos, porque apreciam 
viver sempre à custa dos outros.

Antigamente, vivia-se em torno dos 
três F’s, agora vive-se do mesmo modo em 
redor dos três f’s, substituindo Fátima por 
familia. Esta devido às cumplicidades em 
diferentes níveis do clientelismo político e 
partidário não cultiva o artista para gover-

nar, nem torna os cidadãos livres na causa 
pública. Atendamos às listas dos cargos 
diretivos e nas eleições autárquicas, onde 
se encontram de forma transversal as liga-
ções familiares, acrescentadas muitas ve-
zes por “animais” fantasmas para compor 
o ramalhete, porque os partidos ao invés 
de fazerem trabalho para crescerem elei-
toralmente, criam centros de emprego.

É preciso incutir a liberdade e respon-
sabilidade de cidadania no ensino básico, 
para que possamos ter um Portugal mais 
evoluído e em crescimento económico 
daqui a duas gerações e meia. Sabemos de 
antemão que a esquerda só convive e bem 
com classes pobres, enquanto as suas eli-
tes convivem com caviar de qualidade 
sempre que podem.

Há legislação que não foi revogada, além 
da tal famosa Lei de 1974; mas dizíamos que 
há legislação que se mantém vigente. É in-
concebível que um agente do Estado possa 
partilhar dados de cidadãos portugueses a 
um Estado estrangeiro que não cumpre os 
direitos humanos, acreditamos que aque-
le agente está no limiar da traição à Pátria. 
Ficamos estupefactos quando alguns ficam 
satisfeitos com um pedido desculpa, apesar 
da bênção de pilatos vinda de Belém.

A ética na política não se compagina 
com leviandades familiares em cargos, 
governamentais ou listas autárquicas, 
para não falar nos negócios cruzados. O 
país empobrece porque todos assobiamos 
para o lado, quando somos confrontados 
com atos e fatos desta natureza, os quais 
já ultrapassaram a decência da política e 
o vírus pandémico ataca na Magistratura 
e na sua órbita. 

Estar na política é uma missão de ser-
viço público e quando se tem responsabi-
lidades tem que se possuir cunho e pensa-
mento para arte, mas acima de tudo não 
se pode estar na atividade política sem ser 
livre, os partidos políticos não podem ser 
novos centros de emprego para carreiras 
profissionais.

O País já deu provas de ter quadros 
capazes, é forçoso regenerar e expurgar 
certas árvores apodrecidas que contami-
nam uma floresta inteira que até sobrevi-
ve aos incêndios e às mortes de cidadãos 
nas mãos de agentes do Estado.

Sabemos que esta missão é difícil, a 
qual não virá de muitos setores da comu-
nicação social porque eles também lutam 
para sobreviver, estas reformas terão que 
vir da sociedade no seu todo. 

OPINIÃO

Ética na Política

Chegados da Rússia

ESPAÇO LIVRE E ABERTO
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

POLÍTICA E CULTURA
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP

A SEDE da URAP, bem na Baixa sadina 
(Travessa do Garim), está a dois passos de 
Leonor, menina de onze anos que quando 
tinha quatro foi ofertada com “O Princi-
pezinho”, de Antoine Saint-Exupéry. Faz 
recanto, a casa dela, lá onde a família lhe 
leu, não menos encantada, a história do 
rapazito com seis que desenhou o que os 
outros e sobretudo os adultos identifica-
ram como um chapéu, sendo afinal - na-
queles contornos opacos de duas colinas 
adelgaçadas e alongadas nas extremida-
des - o traçado de uma jibóia que engolira 
um elefante.

Leonor não sabia então que o seu 
amigo, experimentando o insucesso dos 
seus esboços artísticos, acabou por vir a 
escolher, algo inconformado, a profissão 
de aviador. E foi nesta qualidade, ao servi-
ço da sua pátria, a França, que foi abatido 
num voo de reconhecimento por aviões 
da Alemanha nazi, perecendo para sem-
pre na noite do mar da Córsega (31 de Ju-
lho de 1944).

Um pouco à maneira da outra his-
tória da sopa de pedra, Leonor e Ana, a 
mãe, não hesitaram em pensar ensaiar 
mais uma, aquela que tem a ver com os 
dois soldados que a caminho da terra de 

boleia, num fim-de-semana (num tempo 
já algo remoto), engendraram a forma 
de comer numa casa de pasto sem nada 
pagar: simplesmente, apostaram com o 
dono em como conseguiriam fazê-lo sem 
dobrar os braços, o que veio a verificar-
-se porquanto, sentados frente a frente, de 
braços bem esticados como se de alavan-
cas se tratassem, um e outro manejavam 
os talheres e erguiam os copos do oposto 
num mecânico sobe e desce contínuo até 
ao esvaziamento completo da comida e 
da bebida. O serventuário, bonacheirão, 
não só nada lhes cobrou, honrando a pa-
lavra, mas ainda recheou os dois militares 
com mais farturas da cozinha.

Alguém tratou e trata para que Leonor 
não desconheça que ao encaminhar-se 
para a Praça do Bocage pelas Ruas Paula 
Borba e Serpa Pinto, ali havia, contíguo à 
Igreja de São Julião, um 1º andar ajuntan-
do jovens. Era uma dependência onde se 
elaborava o “Noticias de Setúbal”, e fica 
na memória a tertúlia na qual um padre 
questionava pela afirmativa (e de certo 
modo em franco comprometimento) que 
as opiniões de um dos presentes eram de 
índole comunista, falta de precaução que 
o próprio exteriorizou com sinal de pâni-

co porque o visado não se coibiu de res-
ponder: “Sim!”

Que uma trave-mestra era, pois, a 
Avenida 5 de Outubro do Círculo Cultural, 
frente à Moagem, hoje Edifício Bocage, do 
Café Tamar, da travessia do caminho-de-
-ferro, no Quebedo, até à Academia Sapec, 
agora O Egas.

É altura (até agora foi retoma) de mais 
ainda saber, graças a um encontro não 
programada com o setubalense Alberto 
Sousa Pereira, professor e cidadão com-
prometido com o associativismo. A Rua 
Paulino de Oliveira, no Tróino, e então no 
nº 36, 1º, acolheu como sede a CDE, Co-
missão Democrática Eleitoral, opositora 
do regime fascista nas eleições legislati-
vas de 1969. Era seu proprietário o Kal-
li, também proprietário de uma loja de 
roupas no Largo da Misericórdia. Já não 
lhe bastava tal exposição bem política, 
na montra da loja amontou uma enorme 
quantidade de sobretudos, nem um a co-
brir um manequim ou pendurado num 
cabide, só um cartão manuscrito explica-
va tudo: “chegados da Rússia, são muito 
quentinhos”. 

Leonor: da Rússia Soviética!. 
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ANTES DE MAIS, servem para escolher-
mos quem nos vai governar localmente 
nos próximos 4 anos.

Não é uma decisão de somenos. As 
pessoas parece não saberem, mas o go-
verno descentraliza cada vez mais com-
petências para as autarquias, que deci-
dem em áreas como a educação, saúde, 
saneamento básico, protecção civil, urba-
nismo, ambiente.

São também as autarquias que deci-
dem sobre as famosas rotundas, ciclovias, 
urbanizações, licenças para esplanadas, 
festas e as famosas manifestações.

Não, nada na lei autoriza as câmaras 
a delatarem para regimes totalitários os 
nomes dos manifestantes, mas para algu-
mas autarquias de esquerda, com tiques 
de autoritarismo, a lei é uma miragem.

Curiosamente, ou talvez não, uma ou-
tra autarquia, da mesma cor política, de 

tons rosa, teve, na mesma semana, tam-
bém os seus tiques de autoritarismo, ao 
chamar a PSP quando o vereador do PSD 
estava a filmar a SUA própria intervenção, 
já que esse mesmo executivo não aprova-
va a divulgação da sessão.

Aliás, quando fui vereador no Seixal, 
sempre me bati pela divulgação online, no 
sentido de aproximar as decisões dos eleitos, 
dos seus eleitores, de podermos informar as 
nossas decisões, o sentido das mesmas e 
de procurar uma maior participação cívica. 
Claro que a cor dominante nesse concelho, 
ainda é o PCP, ou seja, um tom ainda um 
pouco mais aguerrido do que o rosa.

Desta vez, retomo a minha participa-
ção autárquica. Desta feita em Sines, onde 
serei candidato a Presidente da Assem-
bleia Municipal, numa coligação de uma 
verdadeira e autêntica direita, entre o PSD 
e o CDS-PP, acompanhando a candidatu-

ra do meu grande amigo Nuno da Câmara 
Pereira.

Antes de mais impõe-se dizer que o 
Nuno da Câmara Pereira é independente 
e não Monárquico. De facto, ele já lide-
rou esse partido, mas foi há muitos anos 
e quem está à frente desse partido é um 
outro Camara Pereira (o Gonçalo).

Depois, impõe-se dizer que o Nuno da 
Camara Pereira, não é apenas um fadista 
de excelência. É um homem realizado pro-
fissionalmente, formado em engenharia 
do ambiente, com experiência no asso-
ciativismo, gerindo há muitos anos uma 
IPSS, Exerceu funções profissionais na 
área agrícola[] e pecuária no Ministério de 
Agricultura e em empresas privadas que 
fundou e foi Director da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Azambuja e foi também  
ex-deputado na Assembleia da Republica e 
ex-candidato ao Parlamento Europeu.

Por fim, é um político com ideias mui-
to positivas e concretas para Sines e vai 
fazer-se acompanhar de uma equipa mui-
to competente e com ideias fantásticas no 
sentido de dar a Sines a visibilidade que a 
mesma merece.

Fiquem atentos porque vamos apre-
sentar projectos interessantes entre os 
quais, um deles que promete trazer Sines 
para as primeiras páginas dos jornais, 
provando que com os timoneiros certos, 
uma autarquia serve também para que os 
seus cidadãos se orgulhem da sua terra.

E sim, em Sines, connosco, vamos todos 
manifestar-nos com orgulho e vamos querer 
que o próximo Presidente da Câmara envie o 
nosso nome para o mundo, porque o que va-
mos querer é dizer o orgulho que temos em 
sermos portugueses, a viver num País de-
mocrático, lindo de morrer e que só precisa 
de ter as pessoas certas a governarem-nos. 

1. ONTEM terá estreado o espectáculo “Pe-
queno Teatro Ad Usum Delphini Vanitas” 
no Museu da Marioneta, em Lisboa. Ama-
nhã, se a meteorologia não nos trair, apre-
sentamos “Águas dos meus cansaços” em 
Pegões, às 21h30, junto à escultura “Ho-
menagem à Agricultura” de Artur Bual, ao 
lado da União das Freguesias de Pegões (e 
online, a partir dos meios de comunica-
ção do Mural 18/AML). Estas duas produ-
ções têm muito pouco em comum, o que 
me agrada. Em Lisboa, é a continuação do 
trabalho de Luis Miguel Cintra, que come-
çou o seu percurso no final dos anos 60 
enquanto actor e encenador. Em Pegões, é 
uma segunda experiência na direcção de 
um projecto para o Pedro Nunes, que tem 
integrado elencos da Mascarenhas-Mar-
tins desde 2018 e faz teatro desde que 
nasceu (até antes, uma vez que a sua mãe 

integrou um espectáculo do Fatias de Cá, 
de Tomar, quando estava grávida). 

2. O facto de a Mascarenhas-Martins 
estar ligada a dois projectos tão diferen-
tes em simultâneo julgo que torna clara a 
vontade de estarmos para lá daquilo que 
está mais estabelecido na produção de es-
pectáculos: uma identidade mais definida, 
quase sempre em torno de um criador ou, 
agora mais do que antes, de um colectivo 
de artistas que assina em conjunto as suas 
obras. Quando fundámos a companhia 
não tínhamos pensado em estar onde es-
tamos hoje; é interessante perceber que 
a vida é muito mais imprevisível do que 
aquilo que podemos imaginar. Aceitámos 
esta imprevisibilidade e estamos a tentar 
integrá-la nos nossos objectivos iniciais: 
criar uma estrutura de produção artís-
tica multidisciplinar que, para além das 

criações, se preocupasse com estreitar a 
relação entre os diversos públicos e as ac-
tividades artísticas e culturais.

3. Se em Lisboa é mais ou menos evi-
dente que há público para espectáculos 
de teatro, em Pegões não se poderá dizer o 
mesmo. Só pode existir público quando há 
actividade regular. Quando Joaquim Benite 
morreu, penso que foi Jorge Silva Melo que 
afirmou que o público de Almada tinha sido 
a sua obra-prima. Se considerarmos que 
um público é um conjunto mais ou menos 
estável de indivíduos que acompanha o que 
é apresentado num determinado espaço, ou 
por determinadas pessoas, percebemos a 
grande diferença que existe entre ser públi-
co ou ser espectador ocasional.

4. Para que exista uma relação mais 
forte entre a maioria dos cidadãos e as 
artes é preciso garantir várias condições: 

1) acesso regular, a preços acessíveis, a 
actividade cultural diversificada; 2) que 
os profissionais das artes têm condições 
para desenvolver o seu trabalho de for-
ma livre, mesmo que isso por vezes dê 
origem a desencontros com o público; 
3) que seja feito um investimento mui-
to maior em tudo aquilo que estimule a 
vontade de que esta relação exista, seja 
através da mediação, ou de uma reformu-
lação da maneira como se pensa a comu-
nicação das actividades artísticas; 4) que 
os espaços públicos (mesmo quando são 
geridos por entidades privadas) sejam 
pensados numa lógica não comercial; 5) 
coragem política para assumir a centra-
lidade destas actividades no quotidiano, 
assumindo-as como fundamentais para 
o enriquecimento da experiência indivi-
dual e colectiva. 

As autarquias são a representação de-
mocrática mais próxima dos cidadãos e, por 
isso mesmo, os autarcas são interpelados 
diretamente e diariamente pelos munícipes/ 
fregueses sobre os mais diversos temas. É 
paradoxal que, ainda que assim seja, em elei-
ções autárquicas a taxa de participação no 
distrito de Setúbal seja inferior em 10 p.p à 
taxa de participação em eleições legislativas, 
quando a nível nacional a taxa de participa-
ção em eleições autárquicas seja 6 p.p. acima 
da taxa de participação em eleições legislati-
vas, se tivermos apenas em consideração as 
últimas eleições autárquicas e legislativas.

A importância do papel das autarquias, 
agora reforçado com o movimento de des-
centralização aprovado pelo Governo, im-
põe que o primeiro desafio que se coloque 
aos candidatos autárquicos e à generalidade 
dos responsáveis políticos seja a mobiliza-
ção do eleitorado para a participação eleito-

ral na escolha dos seus representantes locais 
para os próximos quatro anos, os mesmos a 
quem, nesse período, vão diretamente inter-
pelar, em função da proximidade.

A valorização que no PS fazemos do pa-
pel das autarquias locais, assenta na visão 
que temos das autarquias locais serem um 
fator de resolução de problemas e não um 
fator de criação de problemas. Não coloca-
mos em causa que as autarquias tenham, 
muitas vezes, de confrontar os diferentes 
poderes com as suas responsabilidades e 
omissões. Mas, o acantonamento nessa ati-
tude conduz, necessariamente, ao descrédito 
da importância das autarquias na resolução 
dos problemas dos cidadãos e, consequen-
temente, na menor participação eleitoral em 
eleições autárquicas. Penso que é isto que 
justifica, historicamente, a menor participa-
ção do distrito de Setúbal nas eleições autár-
quicas, por relação a eleições legislativas.

O aumento de participação dos elei-
tores nas últimas eleições autárquicas no 
distrito de Setúbal teve como consequência 
uma alteração significativa do mapa autár-
quico, com o PS a passar a liderar 5 muni-
cípios (Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo 
e Sines). Penso que as transformações que 
temos vindo a fazer nestes Concelhos são 
bons exemplos do que queremos continuar 
a fazer nestes e em todos os outros. A am-
bição que temos de liderar a Associação de 
Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e 
a Comunidade Intermunicipal do Alentejo 
Litoral (CIMAL) é porque queremos uma 
estratégia de desenvolvimento económico e 
social dos nossos territórios. Projetos como 
o passe social único intermodal, a preços 
tão baixos, só foram possíveis pela coorde-
nação de esforços entre autarquias e poder 
local. Esse é um exemplo que nos deve estar 
sempre presente quando pensamos na im-

portância de articular políticas com o poder 
central e na ousadia de assumir desafios em 
novas áreas. E isso deve, a meu ver, inspirar a 
necessidade de respondermos ao desafio das 
novas políticas de habitação que são hoje 
absolutamente centrais para a igualdade de 
oportunidades das novas gerações.

O desafio que temos, por isso, nas pró-
ximas eleições autárquicas é de aumentar 
a participação dos cidadãos, confrontando 
com elevação democrática os projetos que 
temos com as propostas dos nossos adver-
sários. Estou convencido que a maior par-
ticipação estará associada à utilidade que 
os cidadãos virem no seu voto. Daí que, do 
lado do PS, podem esperar candidatos a 
autarcas comprometidos com a resolução 
dos problemas das pessoas, sem qualquer 
receio de assumir responsabilidade se com-
petências para melhor servir os nossos ter-
ritórios. 

OPINIÃO

Para que servem  
as próximas Autárquicas? 

Entre Pegões e Lisboa

Valorizar o papel das Autarquias 
para aumentar a Participação

UM CAFÉ E DOIS DEDOS  
DE CONVERSA
PAULO EDSON
ADVOGADO

À PARTE
LEVI MARTINS
DIRETOR DA COMPANHIA  
MASCARENHAS-MARTINS

ANTÓNIO MENDES
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
DISTRITAL DE SETÚBAL
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