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Abril regressa
para não
esquecer 
como era
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Barreiro investe
milhões em
obras urbanas 

Porto Brandão
renasce como
polo turístico

Alcácer do Sal
ganha projeto
de 50 milhões

Evento regressa em força e junta duas dezenas de produtores

Fernando Pó mostra os seus melhores 
vinhos no pós-pandemia Pág. 7

São mais de quinze 
milhões de euros 
de investimento, 
sobretudo no Alto 
Seixalinho e centro 
urbano da cidade. Uma 
aposta na revitalização 
habitacional, 
equipamentos  
e intervenções  
no subsolo.

Pág. 6

Os antigos estaleiros 
vão ser revitalizados, 
criando um polo 
com destaque para 
as embarcações que 
outrora sulcavam o 
Tejo. O projeto vale 
800 mil euros, o 
município acompanha 
o processo.

Pág. 3

A zona da Mitrena, em Setúbal, vai receber a primeira 
unidade de transformação de lítio da região. Trata-se de 
um investimento de 700 milhões de euros, num projeto 
que vai abrir portas às energias renováveis e aw negócios 
com África e América do Sul. A matéria prima viajará do 
Norte do país, mas, segundo especialistas, a fábrica a 
instalar no Parque Industrial Sapec não vai causar maior 
impacto do que as empresas que ali se encontram.

Pág. 2

O novo aldeamento 
turístico vai localizar-se 
em Arez, integra-se num 
espaço rural e conta 
com uma oferta de 
900 camas. Designado 
Alcácer Vintage, é um 
empreendimento  
de luxo.

Pág. 12

Lítio chega  
a Setúbal
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A ESCOLHA DE SETÚBAL como local 
para instalação de uma futura fábrica de 
conversão de lítio foi anunciada na sema-
na passada e acolhida com entusiasmo 
por parte das entidades camarárias, que 
consideram relevante o investimento de 
700 milhões de euros e a criação, entre 
postos diretos e indiretos, de mais cerca 
de 3.000 novos empregos. Não há, dizem 
os especialistas ambientais, uma pegada 
ecológica que venha agravar alguns dos 
problemas existentes e já referenciados, 
subsistindo até a possibilidade de esta se 
tornar uma possibilidade de aumentar, a 
nível internacional, a importância do por-
to da cidade.

“Do ponto de vista ambiental é evi-
dente que fica sempre uma marca quan-
do se têm as minas no Norte e se vai 
instalar a unidade industrial a Sul. No 
entanto, é preciso ter em conta que o fa-
brico de baterias de lítio pode contribuir 
decisivamente para reduzir o consumo 
de combustíveis fósseis, substituindo-os 
por renováveis, e eu defendo tudo o que 
vá nesse sentido”, explicou ao Semmais o 
presidente da Associação Portuguesa de 
Prevenção e Inspeção Ambiental, João 
Gonçalves.

O mesmo responsável lembrou de-
pois que a instalação da unidade indus-
trial, nas antigas instalações da Sapec, 
“não irá causar maior impacto do que as 
empresas que já ali se encontram”, afas-
tando desse modo os receios de aumen-
tos exponenciais dos níveis de poluição. 
Esta posição vem, de resto, ao encontro 
do que o ex-ministro do Ambiente, João 
Matos Fernandes, defendeu quando do 
licenciamento das explorações de lítio. 
Nessa ocasião o então governante en-
tendia que poderia ser mais prejudicial 
em termos ambientais o transporte dos 
materiais do que a unidade de transfor-
mação.

João Gonçalves sublinha, por outro 
lado, que a fábrica anunciada para Setúbal 
pode representar uma mais-valia para ao 
porto local, explicando que o lítio é um 
minério que não abunda na Europa e que 
a cidade, através da unidade de transfor-
mação visando a fabricação de baterias, 
pode abrir as portas a inúmeros negócios 

internacionais. “Na Europa existe lítio em 
Portugal, em Espanha e na Sérvia. Aqui-
lo que existe não satisfaz, sequer, 30 por 
cento das necessidades. Mas, se o porto de 
Setúbal for utilizado para receber embar-
cações que aqui chegarão com o lítio para 
ser transformado, então as possibilidades 
aumentam exponencialmente. Passamos 
a receber carregamentos do Zimbabué e 
da América do Sul, nomeadamente da Ar-
gentina, Chile, Bolívia e Perú, que são os 
maiores produtores”, disse. 

ACESSIBILIDADES FORAM  
DETERMINANTES PARA ESCOLHA

As acessibilidades foram determinan-
tes para que a Galp Energia escolhesse 
Setúbal como local para instalar a unida-
de industrial para conversão de lítio. Au-
toestrada, caminhos de ferro e um porto 
de mar de grandes dimensões foram os 
trunfos usados para que a empresa por-
tuguesa, em conjunto com a sueca North-
volt, escolhessem o Parque Industrial Sa-
pec Bay, salientando que é uma zona onde 
será bem mais fácil ter acesso aos reagen-
tes necessários e proceder à reutilização 
de sobrantes.

Em comunicado, a Galp Energia refere 
que a unidade a construir até 2025 e que 
deverá começar as operações comerciais 
no ano seguinte, poderá ser responsável 
pela produção anual de 28.000 a 35.000 
toneladas de hidróxido de lítio, material 
essencial para o fabrico de baterias.

No mesmo documento, a joint venture 
Aurora, com capitais de 50 por cento de-
tidos pela Galp e a Northvolt, afirma que 
será utilizada energia verde para alimen-
tar o processo de conversão, situação que 
permitirá, por exemplo, reduzir os gastos 
de gás natural.

Andy Brown, CEO da Galp, já disse que 
este é o tipo de projeto ideal para o de-
senvolvimento de Portugal, enaltecendo 
a disponibilidade evidenciada em todo o 
processo pela câmara de Setúbal. Esta en-
tidade, por sua vez, através do presidente 
André Martins, destacou a qualidade que 
a cidade oferece, nomeadamente em re-
lação aos transportes e acessibilidades, 
como fator decisivo para a qualificação 
do distrito.

ABERTURA

FÁBRICA DE TRANSFORMAÇÃO DE LÍTIO REPRESENTA INVESTIMENTO DE 700 MILHÕES

Sem agravamentos ambientais  
e com negócios intercontinentais

Especialista de prevenção ambiental aprova 
construção, até 2025, de fábrica de transformação de 
lítio no Parque Industrial Sapec. Empresa abre portas 
às energias renováveis e a negócios com África e 
América do Sul. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR
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DENTRO DE UM ANO o antigo 
cais e estaleiro de Porto Bran-
dão, no concelho de Almada, 
deverá estar a funcionar com 
um importante polo turístico 
onde estarão em destaque as 
antigas embarcações do Tejo. 
O local, com caraterísticas úni-
cas, servirá ainda para dar iní-
cio à recuperação de uma série 
de ofícios ligados à construção 
naval.

Trata-se de um processo que 
tem como promotor a empresa 
“Nosso Tejo”, entidade priva-
da que se dedica à recuperação, 
proteção e divulgação do pa-
trimónio histórico fluvial, onde 
se incluem as embarcações tra-
dicionais do Tejo.

Respondendo a uma soli-
citação do Semmais, a câmara 

de Almada explicou que o atual 
procedimento teve início há cer-
ca de três anos, quando se co-
meçou a tratar do processo de 
elegibilidade do projeto de valo-
rização marítimo-turística e pa-
trimonial do Estaleiro de Porto 
Brandão. O financiamento, num 
valor superior a 800 mil euros, 
foi obtido através do EEA-Gran-
ts (após a apreciação do proje-
to da “Nosso Tejo”), ficando as 
obras necessárias à responsa-
bilidade da edilidade. Esses tra-
balhos incluem a preservação 
do cais inclinado, que remonta 
a 1865, apesar de existirem indí-
cios de que a construção naval 
no local já remonta ao tempo da 
presença fenícia.

O nosso jornal contactou 
também o responsável da “Nos-
so Tejo”, Rui Rosado, o qual co-
meçou por dizer que este proje-
to deverá estar concluído dentro 
de ano, período após o qual po-
derá ter início a exploração tu-
rística a qual, sublinhou, deverá 
garantir as receitas necessárias 
para que todo o empreendimen-
to possa ser sustentável em ter-
mos financeiros.

“O nosso foco incide sobre 
as antigas embarcações do Tejo, 
desde fragatas, varinos, faluas, 
etc. Pretendemos recuperar to-
das as técnicas de construção 
destas embarcações e mostrá-las 
a quem nos visitar. Estaremos 
assim a preservar um patrimó-

nio histórico e cultural, mas 
também a importância arquite-
tónica das muralhas e do cais in-
clinado de Porto Brandão. Além 
disso pretendemos promover as 
tradições marítimo-fluviais da 
região, nomeadamente as que se 
referem à atividade piscatória”, 
adiantou Rui Rosado.

PROJETO QUER SALVAGUARDAR 
TODO O PATRIMÓNIO

A par da recuperação das em-
barcações, a “Nosso Tejo” procura 
também trazer de volta antigos 
ofícios que outrora garantiam a 
subsistência da indústria naval 
na zona. “O projeto prevê a salva-
guarda do património existente, 
onde se destacam o plano incli-

nado do estaleiro naval e as res-
petivas muralhas e o património 
imaterial associado, nomeada-
mente as técnicas de construção 
naval de antigas embarcações 
tradicionais, o que será garantido 
através da criação de uma escola 
de ofícios, onde se destacam os 
carpinteiros, os calafates, os pin-
tores ou os ferreiros”, adiantou 
Rui Rosado, salientando que esta 
é uma forma de despertar o inte-
resse dos jovens para atividades 
que parecem ter caído em desuso, 
mas cuja continuidade é possível 
e considerada relevante, seja em 
termos culturais seja pelo contri-
buto que possam dar ao desen-
volvimento turístico.

Por fim, ainda na senda da 
promoção turística e cultural, 
os promotores são responsáveis 
pela criação de novas áreas no 
espaço ribeirinho. Entre essas 
destacam-se o Estaleiro/Mu-
seu e o Eco Museu, assim como 
zonas de convívio e formação e 
ainda um centro de interpreta-
ção, o cais de atracação, um res-
taurante/cafetaria e uma loja de 
artesanato.

Ainda de acordo com infor-
mação camarária já foram identi-
ficadas duas antigas embarcações 
do acervo museológico do Museu 
Naval que serão intervenciona-
das nos domínios da conservação 
e restauro. Essas embarcações 
são a chata “Marlene”, de Porto 
Brandão, e o salva-vidas do navio 
de carga “Sellebrunn”. 

SOCIEDADE 

Recuperação de embarcações trará  
à tona velhos ofícios marítimos
Projeto é 
financiado em 
mais de 800 mil 
euros e deverá 
estar concluído 
dentro de um 
ano. Barcos 
tradicionais do 
Tejo voltam a 
ganhar vida para 
fins culturais e 
turísticos.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

PORTO BRANDÃO VAI SER MUSEALIZADO E REVITALIZADO
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NESTES TEMPOS CAÓTICOS, 
carregados de nuances políticas 
e civilizacionais bem às nossas 
portas, lembrar e comemorar 
a Revolução dos Cravos é um 
imperativo. Sobretudo para não 
deixar esmorecer as lutas pela 
democracia, liberdade e igual-
dade.

São 48 anos, quase os mes-
mos que durou a ditadura de 
Salazar e Caetano, bem presen-

te na memória de uma geração 
que raramente pôde escolher, 
instruir-se em igualdade de cir-
cunstâncias e ganhar expetati-
vas de vida que já galgavam por 
esse mundo fora, nomeadamen-
te no continente europeu.

O caminho está hoje mais 
consolidado, mas não podemos 
fraquejar no desiderato de de-
fender as conquistas de Abril, 
mesmo com as vicissitudes que 

ao longo dos tempos domina-
ram a ação política em Portugal. 

Por isso, Abril não é só me-
mórias, é um legado, e um de-
sígnio de ensinamento para o 
futuro, na criação de uma socie-
dade de horizontes largos, com 
futuro para todos, erradicando 
a pobreza, uma (senão a maior) 
das chagas que ainda nos en-
vergonha e nos congela outros 
avanços.

Em Abril de 74, um punhado 
de militares e o povo nas ruas, 
lograram um golpe militar e 
uma revolução política e social 
que nos orgulha dentro e fora 
de portas. Por isso é hora de 
evocar, de enaltecer, de festejar. 
Mas mais importante que isso é 
continuar essa obra maior, em 
nome das atuais e futuras gera-
ções de portugueses honrando a 
essência dessa epopeia.

Festejar e honrar Abril é 
ainda cuidar da democracia 
contra as aventuras do po-
pulismo e dos extremismos 
que, não raramente, ferem 
de morte, as suas conquistas 
essenciais. Não esquecer é a 
melhor forma de vivificar as 
causas e as conquistas que 
nos trouxeram aos dias hoje. 
Que esse combate continue 
sem reservas. 

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             Que Abril nos continue a guiar para o futuro
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CM-SEIXAL.PT

Consulte
o programa

VIVER ABRIL
NO SEIXAL

Com igualdade de direitos e paz,
fascismo nunca mais! 

Comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril

VIVER ABRIL
NO SEIXAL

Com igualdade de direitos e paz,
fascismo nunca mais!

24 DE ABRIL, domingoParque da Q.ta dos Franceses, Seixal22 horas
Cumprir a Revolução – Agir Canta Abril 
24 horas
Fogo de artifícioe «Grândola, Vila Morena»
0.30 horas
Julinho KSD 
25 DE ABRIL, segunda-feira11.30 horas
Inauguração doCentro Náutico de Amora

Destaques
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LOCAL

O ALTO DO SEIXALINHO vai mesmo 
mudar. A câmara do Barreiro prevê avan-
çar até ao final do primeiro ano do atual 
mandato com uma grande intervenção de 
requalificação urbana, a começar na zona 
da Santinha e parte considerável da Pa-
checo Nobre. 

A garantia é dada ao Semmais pelo 
presidente do município, Frederico 
Rosa, que alude ainda à requalificação 
do Bairro Alves Redol, incluindo habi-
tação social e construção do Centro de 
Saúde da Escavadeira. “Nestes projetos 
vão ser investidos cerca de dez milhões 
de euros, a que se somam 1,8 milhões em 
ações imateriais em todo o Alto Seixali-
nho”, afirma o edil.

Nesta fornada de obras, prometidas 
no arranque do mandato, também o 
designado Barreiro Velho vai ser inter-
vencionado, nomeadamente a partir da 
artéria onde está localizado o edifício 
sede da câmara municipal, até ao cas-
co urbano mais antigo. “Este projeto 
de requalificação abarca todo o antigo 
centro de comércio barreirense”, diz 
Frederico Rosa, e integra ainda a nova 
esquadra de polícia, cuja obra já está 
pronta, apenas a aguardar a resolução 
de ligações de energia para ser inaugu-
rada.

STARTUP BARREIRO AVANÇA  
NO TERRENO EM BOM RITMO

Do mesmo modo, o projeto Startup 
Barreiro, que reabilita património e vai ser-
vir a nova força económica do concelho e 
criar postos de trabalho, faz parte da em-
preitada do município. A obra, que regene-
ra o edificado e se estende cerca de mil me-
tros quadrados, a partir da entrada da Baia 
do Tejo, está “praticamente concluída”. 

“Estamos a apostar fortemente na re-
qualificação e a procurar adquirir imóveis 
devolutos, sendo que já temos em carteira 
de duas dezenas deste tipo de habitações 
em nossa posse”, explica o autarca ao 
Semmais. Com um parque habitacional 
com cerca de 5000 imóveis degradados 
ou desocupados, a intenção do município 
é “construir habitação social ou de renda 
com custo controlado, havendo já com-
promissos assumidos em cerca de cinco 
milhões de euros. 

Em todas estas empreitadas, garante 
Frederico Rosa, haverá intervenções no 
subsolo, “acabando com décadas de in-
fraestruturas muito velhas, a necessitar 
de profundas remodelações”. “É um tra-
balho de que pouco se fala, mas que tem 
sido uma das nossas regras de gestão ur-
bana, modernizar essa rede para garantir 
um futuro sem problemas”, conclui. 

Intervenções no Alto Seixalinho e no coração urbano da 
cidade valem mais de quinze milhões de euros. E não 
há uma única obra que não seja complementada com 
renovação das infraestruturas do subsolo.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

Chuva de milhões 
para requalificar 
zonas urbanas  
no Barreiro

AUTARQUIA GARANTE OBRA AINDA ESTE ANO
EDITAL N: 50/2022

NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO.
----- TORNA PÚBLICO, que devido à realização da prova desportiva “Vll Corrida e Gaminhada da Liberda-
de da cidade do Montijo 2022”, haverá alterações ao trânsito, no dia 25 de abril de 2022

ASSIM SENDO, INFORMA QUE:
----- 1 - Será proibido o trânsito das 08h00 às 12h30 no dia 25-0+2022 nos seguintes
arruamentos:
--- Praça da República; 
--- Praça 5 de Outubro;
--- Avenida dos Pescadores, desde a interseção com a Avenida 25 de Abril até à Praça da República;
--- Rua Tenente Valadim;
--- Rua Comandante Francisco Silva Júnior;
--- Travessa José Augusto Saloio;
--- Avenida Dom João lV desde a interseção com a Avenida 25 de Abril até à Praceta Aldegalega;
--- Avenida João XXlll desde a Avenida Dom Afonso Henriques até à interseção com a Avenida Dr. Paulino 
Gomes (apenas no sentido descendente);
--- Avenida Dr. Paulino Gomes;
--- Avenida Luís de Camões desde a interseção com a Rua Joaquim Serra até à interseção com a Avenida Dom 
João lV, nos dois sentidos de trânsito e desde a Avenida Dom João lV até à Avenida dos Pescadores, apenas no 
sentido descendente; --- Avenida Dom Afonso Henriques;
--- Avenida lnfante Dom Henrique desde a interseção com a Rua das Hortenses (apenas no sentido Poente - 
Nascente);
--- Largo dos Pescadores;
--- Rua Humberto de Sousa;
--- Rua Manuel Neves Nunes de Almeida; 
--- Rua Tenente Valadim;
--- Rua Guena Junqueiro.

----- 2 - Durante o período em que aPraça da República está encerrada ao trânsito a Praça de Táxis passa a 
funcionar na Praça 5 de Outubro.
---------PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos luoares 
oúblicos do costume.
E eu,                                                                                                    , Chefe de Divisão de Obras, Serviços Urbanos, 
Ambiente e Qualidade de Vida, desta Câmara Municipal o subscrevi.

Paços do Município de Montijo, 20 de abril de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal,
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COM A INCLUSÃO, pela primeira 
vez a concurso, dos brancos, a 25.ª 
Mostra de Vinhos de Fernando Pó, 
que decorre de 29 deste mês a 1 de 
maio, espera atrair a Fernando Pó en-
tre “7 a 8 mil pessoas” para provarem 
o que de melhor se produz nas fre-
guesias rurais de Poceirão e Marate-
ca, estima Bruno Pedroso, presidente 
da associação organizadora.

Após dois anos de paragem, de-
vido à pandemia, o evento deste ano 
contará com a participação de 20 
produtores que levam a concurso 38 
vinhos, 20 tintos e 18 brancos. Outra 
novidade das novidades é a atribui-
ção do prémio do público para o me-
lhor tinto, em prova cega, no habitual 
concurso. 

Com 16 mil euros de orçamento, a 
mostra, segundo Bruno Pedroso, tem 

contribuído para a divulgação dos 
néctares e, também, para a criação de 
marcas próprias. “Graças a este even-
to, Marateca e Poceirão evoluíram da 
venda a granel para o engarrafado. 
Passaram a ser criadas mais marcas 
e isso foi bastante positivo para o ne-
gócio dos vitivinicultores destas duas 
freguesias”, disse ao Semmais. 

Casa Ermelinda Freitas, Fernão 
Pó Adega, Marcelino Freitas & Filho, 
Sociedade Agrícola Ti Bento e Fer-
nando Santana Pereira Unipessoal 
são algumas das vitivinícolas que irão 
estar no certame com os seus afama-
dos vinhos

O cantor Belito Campos é a prin-
cipal atração musical, mas, também 
haverá baile e petiscos, para saborear, 
exposição de vinhos, provas e show-
cooking. No primeiro dia os ingressos 

custam um euro e nos restantes as 
entradas ficam em dois euros, porque 
o programa é mais extenso. 

MOSTRA ASSUME PAPEL  
ESTRATÉGICO NA VALORIZAÇÃO 

Para o presidente da câmara de 
Palmela, Álvaro Amaro, a mostra de 
Fernando Pó é, desde a sua criação, 
“um pilar da estratégia de afirma-
ção e promoção dos vinhos produ-
zidos no concelho, e, em particular, 
nas freguesias rurais de Marateca e 
Poceirão”. Além disso, garante que 
“contribui, sem dúvida, para elevar a 
autoestima de uma região, que sem-
pre soube criar vinhos de enorme 
qualidade, mas que não tinham visi-
bilidade”. Na sua ótica, este percurso 
resulta de “um trabalho transversal, 
de afirmação turística, económica, 

cultural e identitária, deste território 
rural, assente na visão que temos 
para Fernando Pó, enquanto genuína 
aldeia vinhateira e porta de entrada 
para quem deseja conhecer mais so-
bre esta região ímpar”. 

É, pois, com “enorme satisfação” 
que o município vê o regresso da 
mostra ao seu formato habitual, de 
contacto direto entre o público e as 
empresas produtoras. Álvaro Amaro 
não tem dúvidas de que “a animação 
convida ao convívio em torno de um 
copo de vinho e de outros excelentes 
sabores regionais. O setor dos vinhos 
está a resistir à crise e mantém níveis 

de produção e exportação que de-
monstram bem a sua resiliência e a 
forma como os mercados internacio-
nais continuam a reconhecer a qua-
lidade dos nossos vinhos e já não os 
dispensam nas suas mesas”.   

A mostra é apoiada pelo muni-
cípio, em 2.500 euros, enquanto a 
União de Freguesias de Poceirão/
Marateca deverá contribuir com os 
habituais dois mil euros. A Casa Er-
melinda Freitas e outras adegas tam-
bém dão verbas para a organização 
da iniciativa que pretende “promover 
e valorizar” os excelentes vinhos pro-
duzidos em Poceirão e Marateca. 

Fernando Pó dá  
a provar néctares  
de Marateca e Poceirão
Brancos já vão a concurso e o público pode escolher o seu melhor 
tinto. Duas dezenas de produtores apresentam os seus melhores 
vinhos no regresso aos moldes tradicionais.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

LOCAL

2022

paulo de
carvalho

22abril | 2 1h30
SIM - Quinta do Anjo

Jorge
Palma

25abril | 2 1h30
Cine-Teatro S. João | Palmela

100 Vozes pela Liberdade
CORO E ORQUESTRA DA SFUA

24abril | 2 1h30
Praça da Independência | Pinhal Novo

30abril | 2 1h30
Cine-Teatro S. João | Palmela 

48º aniversário

sempre

“Do querer ao não poder“””
ESPETÁCULO COMUNITÁRIO - GRUPO DE HIP HOP DA ACDP, 
R’DANCERS, PAPER HEARTS E  VOLUNTÁRIOS DA COMUNIDADE

23abril | 22h00
Centro Cultural Poceirão

Programa completo em: WWW.CM-PALMELA.PT
Movimento
Associativo 

Juntas
de Freguesia
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“HAVIA TRÊS ‘D’ a cumprir 
quando se fez a revolução: A 
Descolonização, o Desenvol-
vimento e a Democracia. Creio 
que todos foram atingidos”, a 
síntese é de Carlos Beato, um 
dos principais militares do 25 de 
Abril de 1974 e, posteriormente, 
presidente da câmara de Grân-
dola, emblemático concelho do 
distrito de Setúbal, em tempos 
considerado como ‘zona verme-
lha’, numa alusão à predominân-

cia de simpatizantes de esquerda 
e tenazes opositores do Governo 
Marcelista.

Carlos Beato diz que “o mais 
importante foi acabar com a di-
tadura” e por isso não vacila em 
afirmar que “não há qualquer 
comparação com o que se vivia 
há 48 anos”. “Basta pensarmos 
que antes do 25 de Abril as mu-
lheres nem sequer eram cidadãs 
de pleno direito. Eram vítimas 
sem direito a voto que, tal como 

a maior parte dos homens, es-
tavam impedidas de participar 
na construção do próprio país. 
Muitos jovens não sabem, mas 
a repressão da liberdade indivi-
dual chegava ao ponto de obri-
gar a uma autorização para con-
trair matrimónio. Eu, para me 
casar, precisei de autorização do 
Estado”, conta.

O antigo capitão de Abril não 
tem dúvida em afirmar que hoje 
tudo é melhor, desde a habitação, 

as acessibilidades, os transpor-
tes... “A autoestrada que existia 
em Portugal em 1974 ligava Lis-
boa ao Carregado. Apenas isso. 
No distrito de Setúbal qualquer 
viagem que agora se faz em 20 
minutos poderia demorar quase 
duas horas. No meu tempo, para 
ir para a escola, entre o Porto 
Alto e Samora Correia, tinha de 
passar a pé por entre touros bra-
vos. Hoje, o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) é dos mais evoluí-

dos do mundo, mesmo que mui-
tos ainda se queixem”, refere.

É precisamente sobre o SNS 
que a presidente da Sedes de Se-
túbal (uma associação que reúne 
vontades e ideias em prol do dis-
trito), Andreia Lima, faz incidir a 
sua apreciação. “A principal con-
quista do 25 de Abril, cimentada 
em 25 de Novembro de 1975, foi 
a instauração de um estado de 
Direito em Portugal e, com ele, a 
liberdade individual de todos os 

25 ABRIL
1974 - 2022

LIBERDADE

24 abril | DOM | 22h

Ana  
Bacalhau
Recinto da Festa das Chagas, Sesimbra

25 abril | SEG | 18h

cais sodré funk 
connection

Parque da Vila, Quinta do Conde
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25 DE ABRIL

48 ANOS DEPOIS, COMO É VISTO O DISTRITO POR ALGUMAS PERSONALIDADES LOCAIS

Aos prós trazidos pela revolução 
estão a suceder diversos contras
Volvidos 48 anos após a revolução, como está 
o distrito de Setúbal? Progrediu, estagnou 
ou regrediu? Os habitantes são mais ou 
menos felizes? Cumpriu-se o desígnio ou 
abastardaram-se as promessas? O Semmais 
registou algumas opiniões. Todos louvam a 
liberdade obtida. Mas ainda há alguns pontos 
a que parece ter faltado o nó final.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO   
IMAGEM DR
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25 DE ABRIL

portugueses”, salientou, antes de 
se centrar nas questões da saú-
de. “Do ponto de vista da saúde 
os principais indicadores de-
monstram uma evolução muito 
significativa. Em 1974 a taxa de 
mortalidade infantil era de 37,9 
por 1.000 nascituros. Em 2020 
era apenas de 2,4 por 1.000 nas-
cituros”, disse.

Após elogiar a criação do 
SNS em 1979, Andreia Lima re-
fere, contudo, que “apesar dos 
avanços obtidos, o sistema de 
saúde não tem acompanhado 
a evolução sociodemográfica 
do país”. “O envelhecimento da 
população, apesar de desejável, 
também constitui um desafio 
em termos de saúde. As doenças 
crónicas e do foro mental, sobre-
tudo associadas à demência, têm 
vindo a aumentar e não têm tido 
correspondência, por exemplo, 
na oferta dos cuidados conti-
nuados”, acrescentou.

A presidente da Sedes es-
clarece também que “saúde e 
cuidados de saúde são coisas 
muito diferentes”: “Os cuidados 
de saúde são o sistema que nos 
permite recuperar a saúde quan-
do estamos doentes e são o nos-
so último recurso. São, portanto, 
conceitos diferentes”.

“Mais do que os cuidados 
médicos, a saúde depende das 

políticas que influenciam o 
mundo à nossa volta. Habitação, 
transportes, qualidade do ar e da 
água e um rendimento mínimo 
condigno são determinantes e 
essenciais para a saúde e o bem-
-estar”, explicou. 

SINDICATO DIZ QUE GRANDES 
EMPRESAS VIOLAM DIREITOS

É sobre o bem-estar laboral 
que incide o discurso do pre-
sidente da União Geral de Tra-

balhadores (UGT) de Setúbal, 
Manuel Fernandes. Para este 
sindicalista, mau grado todas as 
conquistas obtidas após a revo-
lução, torna-se agora “imperioso 
travar o crescente desrespeito 
pelas leis laborais e direitos dos 
trabalhadores a que se vai as-
sistindo por todo o distrito, so-
bretudo nas empresas de maior 
dimensão”.

“A nível institucional as liber-
dades e garantias dos trabalha-

dores melhoraram bastante. O 
sindicalismo acredita no Estado 
de Direito, apesar de existirem 
crescentes dificuldades a nível 
empresarial. Direi mesmo que 
se generalizou, por parte das 
empresas, o incumprimento dos 
contratos de trabalho e que difi-
cultam a vida dos trabalhadores. 
Esta constatação é verificada 
com o crescente aumento de 
denúncias que recebemos, se-
jam de pessoas sindicalizadas ou 

não”, afirmou. 
Manuel Fernandes aponta 

ainda aquilo que considera ser 
“o abandono do ideal de Abril” 
por parte de algumas autar-
quias. “Aqueles cujos partidos se 
mantém há mais tempo em de-
terminados concelhos parecem 
ter cristalizado. Não cumprem 
muitas regras, decidindo a seu 
bel-prazer mesmo quando não 
possuem maioria. Falta, portan-
to, cultura democrática”.

António Reis Marques, 95 
anos, natural e residente em Se-
simbra, será dos homens mais 
velhos do distrito. Não se refere 
diretamente à cultura democrá-
tica aludida por Manuel Fernan-
des, mas afirma que a revolução 
trouxe, principalmente, mais 
liberdade de expressão. Atual-
mente, já não são importuna-
dos pelas autoridades os gru-
pos de três ou quatro pessoas 
que anteriormente se juntavam 
para conferenciar, nem que 
fosse sobre o estado do tempo. 
“Criaram-se infraestruturas. Em 
Sesimbra até se fez a escola se-
cundária, que dantes não existia. 
Agora há melhores estradas e o 
acesso à saúde generalizou-se a 
todos”, referiu o antigo técnico 
de contas que trabalhou no mu-
nicípio e no centro de saúde da 
sua terra. 



10  ⁄    ⁄ 22abril2022

25 DE ABRIL

Continuar  
a Viver Abril

Nos últimos anos, o mundo tem atra-
vessado momentos difíceis que nos le-
vam a refletir sobre os valores da demo-
cracia, da liberdade e da solidariedade. A 
pandemia de covid-19, a atual guerra na 
Ucrânia, mas também as políticas popu-
listas que fazem renascer ideais perigo-
sos ou até as questões da sustentabilida-
de ambiental do planeta colocam à prova 
a resiliência dos estados democráticos, 
que assentam a sua ação em princípios 
fundamentais que nós, portugueses, te-
mos como adquiridos e estabilizados há 
48 anos. 

Hoje, talvez como em nenhum outro 
momento da história recente, todos so-
mos impelidos a afirmar os valores de 
Abril e a defender a democracia como o 
principal caminho para uma sociedade 
mais justa, coesa e solidária. É com este 
pensamento bem presente que em Alco-
chete celebramos Abril, conscientes que 
recordar o passado é fundamental para 
continuarmos a construir o presente em 
democracia e para oferecermos um fu-
turo, cada vez mais, próspero e livre aos 
nossos filhos e netos.

Viva o 25 de Abril!
Viva à liberdade!
Viva à democracia! 

Que a História  
não se repita 

Há 48 anos atrás Portugal vivia um 
dos momentos mais importantes da sua 
história. O 25 de Abril de 1974, trouxe-nos 
paz e, sobretudo, liberdade. No entanto, 
esta liberdade conquistada com abril, não 
deve nunca, ser dada como certa. E prova 
disso é o momento que estamos a viver 
atualmente, com a invasão da Rússia a um 
território soberano. É, por isso, impres-
cindível lembrarmos sempre esta data. 
Para que a história não se volte a repetir.

Saudação 25 de Abril 
A memória da madrugada libertado-

ra de 25 de Abril de 1974 continua viva e 
vibrante nos corações de quem a teste-
munhou e constitui um pilar indelével de 
esperança e coragem que alterou, radi-
calmente, o rumo da nossa História. Não 
obstante, a distância que nos separa, já, 
desse tempo de enorme mudança, entu-
siasmo e construção coletiva dificulta a 
transmissão da mensagem a quem não o 
viveu. O desafio reside, pois, em fazê-lo 
presente e tangível, no mundo atual, e em 
aprofundar o exercício da cidadania plena 
que nos proporcionou. Que as comemo-
rações do 48.º aniversário do 25 de Abril 
possam unir-nos na defesa do conjunto 
de conquistas que os homens e as mu-
lheres souberam sonhar e concretizar no 
Portugal de então, como o Serviço Nacio-
nal de Saúde ou a Escola Pública, e na luta 
pelo largo conjunto de direitos constitu-
cionais que continuam por cumprir, sem-
pre comprometidas/os com os valores da 
Liberdade, da Democracia, dos Direitos 
Humanos e da Paz.

Em Sesimbra,  
25 de Abril, Sempre!

Em 2022, o município de Sesimbra volta 
a comemorar a Revolução dos Cravos pre-
sencialmente. De todos os festejos que nos 
vimos impedidos de assinalar normalmen-
te nestes dois anos o 25 de Abril foi, pro-
vavelmente, aquele cuja ausência mais se 
notou e mais nos custou. Isto porque para 
além de uma efeméride, o 25 de Abril é um 
momento que nos une enquanto comu-
nidade, e que nos habituámos a assinalar 
juntos. Abril é tempo de festejar em pleno a 
liberdade que nos foi dada pela Revolução 
dos Cravos, um dos mais belos e importan-
tes momentos da nossa história coletiva. 
É tempo de reencontro, de reforçar de la-
ços de amizade e solidariedade, de um dos 
mais belos encontros de gerações. Depois 
deste período, em que os festejos foram fei-
tos à distância, embora com extraordiná-
ria criatividade e empenho dos artistas do 
concelho, é com enorme alegria que vamos 
voltar a festejar, lado a lado, a liberdade. O 
convite para que se juntem a nós, em Se-
simbra, está lançado. Na noite de 24 para 
25 de abril, a festa faz-se com a voz de Ana 
Bacalhau, no recinto da Festa das Chagas, e 
na tarde de 25, é a vez dos ritmos frenéticos 
dos Cais Sodré Funk Connection invadirem 
o Parque da Vila, na Quinta do Conde. O 
movimento associativo, que cresceu com a 
revolução, marca presença com várias ati-
vidades. Em Sesimbra, 25 de Abril, Sempre!

Continuar Abril
Comemora-se este ano 48.º aniversá-

rio do 25 de Abril. O dia da Liberdade. Um 
momento marcante na história de Portu-
gal.  Reavivamos a memória dos portugue-
ses que viveram privados da sua liberdade 
numa ditadura política que teve a maior 
longevidade da Europa. É essencial perpe-
tuar o movimento dos capitães de Abril e 
os seus valores junto das novas gerações, 
bem como compreender a premência da 
luta pela renovação constante da demo-
cracia no nosso futuro coletivo. A luta pelos 
ideais de Abril mantém-nos em alerta para 
a importância de não darmos como bens 
adquiridos a liberdade e a democracia. A 
guerra da Federação Russa na Ucrânia, 
forçou-nos a despertar do sonho que a li-
berdade e a igualdade fossem um lugar se-
guro e comum a todos. É preciso continuar 
a lutar pelos valores da democracia. Temos 
que refletir sobre o nosso futuro coletivo, 
no qual todos temos um papel essencial, 
quer a nível local quer a nível global.

Fernando Pinto 
Pres. C. M. Alcochete

Álvaro Amaro 
Pres. C.M. Palmela 

Francisco Jesus 
Pres. C.M. Sesimbra

Carlos Albino 
Pres. C.M. Moita 

Nuno Canta
Pres. C. M. Montijo

Celebrar Abril
Celebramos o 48.º aniversário do 25 

de Abril, este ano com a circunstância 
feliz de, finalmente, já passarem mais 
dias vividos em democracia do que dias 
vividos durante a ditadura do Estado 
Novo. Celebrar Abril é um convite para 
refletir sobre os valores da Revolução e 
uma motivação para sermos cada vez 
mais exigentes na sua prática. Celebrar 
Abril é renovar, para o nosso tempo, a 
visão de um País livre, democrático, de-
senvolvido e solidário. Celebrar Abril é 
lembrar o País que sonhámos, podemos 
e devemos ser.

Nuno Mascarenhas 
Pres. C.M. Sines

“VIVER ABRIL  
NO SEIXAL –  
Com igualdade 
de direitos e paz, 
fascismo nunca mais!”

Comemoramos 48 anos do tão impor-
tante dia da história de Portugal, em que 
o Movimento das Forças Armadas, apoia-
do pelo povo português, mudou o rumo 
do nosso País, tornando-o num Estado 
soberano, livre e democrático e acabando 
com a guerra colonial, correspondendo 
assim à luta e às aspirações dos portu-
gueses. O povo do Seixal marcou presen-
ça, com ousadia e determinação, na luta 
antifascista e na defesa da liberdade que 
continua presente na promoção dos va-
lores de Abril em todas as vertentes: no 
desenvolvimento do concelho e do País, 
na emancipação cultural e económica, na 
garantia do acesso universal à educação, 
à proteção social, aos cuidados de saúde. 
Sob o lema “VIVER ABRIL NO SEIXAL – 
Com igualdade de direitos e paz, fascis-
mo nunca mais!”, o nosso concelho volta 
a celebrar a Revolução com um conjunto 
de iniciativas culturais, desportivas e so-
ciais, fazendo também o apelo à paz. Fica 
o convite para celebrar Abril no concelho 
do Seixal!

Joaquim Santos 
Pres. C.M. Seixal
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Manter Abril na 
memória de todos

Alcácer do Sal, terra que preza a Li-
berdade, tem preparado um conjunto 
de iniciativas comemorativas do 25 de 
abril que devolvem a alegria à nossa 
população. Depois dos tempos difíceis 
que vivemos, devido à pandemia, ce-
lebremos a “festa da vida” com toda a 
pompa e circunstância que nos mere-
ce. As quatro freguesias, que compõem 
este vasto concelho, vão ser parte inte-
grante do programa do 48º aniversário 
da Revolução dos Cravos. Este impor-
tante marco de afirmação da luta dos 
trabalhadores e do povo, pela liberdade 
e democracia, deve manter-se vivo na 
memória de todos. É pelos que lutaram 
contra a ditadura fascista que devemos 
celebrar Abril.  

Amor à liberdade  
e sentido de justiça

A democracia constrói-se todos os 
dias. No íntimo do 25 de Abril está algo 
que considero fundamental: o amor à 
liberdade e o sentido de justiça. Os va-
lores da Revolução têm de ser a inspi-
ração para o presente e futuro, conti-
nuando vivos todos os dias nas nossas 
comunidades. As exigências de Abril 
não são unas, nem fechadas. Reinven-
tam-se. Reconstroem-se nas causas das 
novas gerações – na luta pela justiça 
climática, pela igualdade de género ou 
pelo direito à habitação. É responsabi-
lidade de cada um de nós manter viva a 
memória da luta de Abril, relembrando 
que os seus valores são os mesmos da 
luta de todas as gerações, novas e vin-
douras.   

Construir “sem muros 
nem ameias”

Recordar o momento fundador da mo-
derna democracia portuguesa é muito mais 
do que a invocação da melhoria da vida dos 
portugueses nos últimos 48 anos. É, acima 
de tudo, invocar os valores que presidiram 
à ação dos que acreditaram e acreditam que 
é possível construir uma sociedade mais 
justa, mais equilibrada, sem as desigualda-
des que todos conhecemos. Que acreditam 
que é possível construir uma “cidade sem 
muros nem ameias” com “gente igual por 
dentro, gente igual por fora”, como cantava 
José Afonso; um país em que haja liberda-
de a sério, porque “só há liberdade a sério 
quando houver liberdade de mudar e deci-
dir, quando pertencer ao povo o que o povo 
produzir”, como, logo a seguir ao dia de Cra-
vos Vermelhos, entoava Sérgio Godinho. 

André Martins
Pres. C. M. Setúbal

Vítor Proença 
Pres. C.M. Alcácer do Sal 

Inês de Medeiros 
Pres. C.M. Almada

Refletir sobre as 
grandes conquistas 

O 25 de Abril é sempre uma ex-
celente oportunidade para refletir-
mos sobre todas as conquistas que 
conseguimos alcançar nos domínios 
da liberdade, igualdade, educação, 
condições de trabalho, habitação, 
saúde, ou na criação de um verda-
deiro poder local. Este é igualmente 
o momento de não nos esquecermos 
que com Abril acabámos com uma 
guerra colonial que tantas vidas, so-
nhos e esperanças ceifou, um gesto 
que no atual contexto internacional 
deve ser relembrado, que que sobre-
tudo deve servir de inspiração. Por 
isso, permitam-me citar a célebre 
frase de Jorge Sampaio - 25 de Abril 
sempre!

Frederico Rosa 
Pres. C. M. Barreiro
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O PRESIDENTE DA CÂMARA de Alcá-
cer do Sal, Vítor Proença, aplaude, com 
grande entusiasmo, a chegada de mais 
um importante projeto turístico para o 
concelho do Litoral Alentejano. Esta-
mos a falar do empreendimento de luxo 
Alcácer Vintage que será uma realidade 
na Herdade do Pinhal, embora ainda sem 
data definida para arrancar no terreno. 
No global, o projeto promovido pela Salk 
Properties (Portugal), Lda., está estima-
do na ordem dos 50 milhões de euros. 

O edil alcacerense confirmou ao 
Semmais tratar-se de um projeto “antigo”, 
que apresentou “agora” um estudo de impac-
to ambiental na Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, em 
Évora. “É um investimento que apresenta 

já projeto e está mais desenvolvido do que 
nunca. Encontra-se nas mãos das entidades 
competentes do domínio ambiental a aguar-
dar o seu parecer para avançar”, disse. 

De acordo com Vítor Proença, o Al-
cácer Vintage aponta para cerca de 900 
camas em aldeamento turístico integra-
do em espaço rural e inclui, também, 
um projeto de enoturismo. “Queremos 
acreditar que é um projeto que, apesar da 
conjuntura que vivemos, irá para a fren-
te”, sublinha o edil, não tendo dúvidas de 
que Alcácer do Sal é um concelho “convi-
dativo” para empreendimentos desta na-
tureza. “O projeto político, liderado por 
esta equipa que me acompanha na câma-
ra municipal, tem feito tudo o que está ao 
seu alcance para atrair e ter investimen-

to. O concelho dispõe já de muito bons 
investimentos na área agroalimentar, de 
grande dimensão e alta qualidade e, tam-
bém, na componente turística”, referiu. 

É na zona de Arez, a cerca de dez qui-
lómetros da sede de concelho, que a uni-
dade turística, com um total de 30 635 
metros quadrados, irá ser realidade. Inclui 
166 lotes de terreno, com 194 unidades de 
alojamento. Além da plantação de vinha, 

terá, também, um SPA, piscinas, campos 
de Padel, restaurantes e bares. “É uma zona 
ambientalmente muito tranquila, com uma 
zona de pinhal muito interessante, com 
uma proximidade ao rio Sado valiosa e é 
considerada o coração do Vale do Sado. 
Fica relativamente perto da Mata Nacional 
de Valverde e reúne todas as condições, do 
ponto de vista ambiental, para ter um gran-
de futuro turístico”, argumenta o autarca.  

Alcácer do Sal 
atrai investimento 
de 50 milhões
É na localidade de Arez que irá nascer um novo aldeamento 
turístico de luxo. O Alcácer Vintage, integrado em espaço 
rural, conta com uma oferta de cerca de 900 camas.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGEM DR

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DE LUXO ESTÁ PROJETADO PARA AREZ

NEGÓCIOS
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Comissão Organizadora da
Mostra de Vinhos em Fernando Pó

F e r n a n d o  P ó
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Comporta Village renovado 
ENTRETANTO, de acordo com Vítor Proença, o Comporta Village mudou de pro-
prietário e surge, agora, renovado e com um novo visual. O projeto, que está dotado 
de hotel, foi comprado por um grupo inglês. Já está licenciado e inclui também alo-
jamento local. O hotel abarca uma área de construção de 1.700 metros quadrados 
e dispõe de 62 camas turísticas, e, mesmo ao lado, encontra-se o alojamento local, 
com mais 31. “O empreendimento, que foi completamente renovado, encontra-se 
numa zona debruçada sobre os arrozais, em plena aldeia da Comporta, e é também 
um bom investimento para o nosso concelho”, assegurou o edil. 
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Penteado vence  
Taça de Portugal  
em Marcha Atlética
O CLUBE DO PENTEADO destacou-se na 
Taça de Portugal em Marcha Atlética que, 
realizada no passado dia 9 em Faro, contou 
com a participação de 10 equipas nacio-
nais. Tratou-se de uma competição coleti-
va, constituída por uma prova de juvenis 
e iniciados e outra de juniores e seniores 
onde não houve vencedores individuais. 

Para as provas, o clube do concelho da 
Moita levou três elementos masculinos 
e 10 femininos e, no final, o resultado foi 
histórico. “Para nós é uma grande honra 
e um orgulho, tanto nos atletas como no 
treinador, nomeadamente no trabalho 
que têm vindo a fazer”, disse ao nosso jor-
nal o diretor da modalidade, Jorge Coelho. 

Já o treinador, Paulo Jesus, estava 
confiante no resultado e garante que “foi 
uma resposta ao empenho que a equi-
pa tem vindo a ter ao longo da época”.  
“Como treinador já procuro esta conquis-
ta há mais de sete anos e este ano conse-
guimos. Temos atletas com muita quali-
dade”, afirmou. 

Os marchantes do Penteado não se 

cansam de dizer que a principal motiva-
ção é o espírito de união e família que se 
sente no clube. Com idades entre os 14 e 
os 47 anos, a maioria trabalha, mas, mes-
mo assim, treina com muita vontade ao 
final do dia. 

“Para mim foi uma grande alegria ga-
nhar a Taça de Portugal porque há muito 
tempo que, enquanto equipa, queríamos 
vencer. Pessoalmente foi a dobrar porque 
nesta prova consegui bater o meu recor-
de aos 10.000 metros, após muito treino, 
insistência e esforço”, partilhou Elisabete 
Silva de 43 anos, que marcha com toda a 
mãe, o marido e os filhos. 

Também o atleta Ricardo Santos parti-
lha a satisfação pela conquista, reforçando 
ainda o mérito da equipa que se levantou 
às 4h00 da manhã e fez uma viagem de 
300 km de autocarro, para iniciar a prova 
às 10h00 do mesmo dia. “Este percurso é 
um bocadinho desgastante para quem vai 
correr 10.000 km. Chegamos ao local prati-
camente sem energia, mas mesmo perante 
esse obstáculo a equipa esteve toda muito 
bem”, referiu o marchante de 47 anos. 

DESPORTO

A EQUITANA, a maior bienal do mundo 
equestre, pioneira e impulsionadora em 
termos da inovação, conta com mais de 
50 anos de existência e tem como objetivo 
promover o intercâmbio entre cavaleiros e 
criadores, assim como o desenvolvimento 
da equitação enquanto atividade desportiva.

Fábio Vilhena e o seu cavalo Capitalis-
ta representaram Portugal, pela primeira 
vez, no carrossel da Equitação de Traba-
lho, num dos mais importantes momentos 
da programação da feira, o Hop-Top Show. 

Trata-se de um espetáculo organizado 
pela APSL – Associação Portuguesa de 
Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusita-
no, que levou o cavaleiro natural da Quin-
ta do Conde até Essen, na Alemanha, entre 
7 e 13 deste mês. “Esta foi a minha primeira 
experiência internacional, foi uma hon-
ra poder representar o país num evento 
tão importante e, claro, com um grupo de 
amigos!”, partilha com o Semmais o jovem 
de 31 anos, que exibiu a bandeira portu-
guesa juntamente com 11 cavaleiros. 

“O nosso carrossel é constituído por 
doze conjuntos (cavalo e cavaleiro), onde 
apresentamos o nosso traje à portuguesa, 
assim como vários exercícios da Equita-
ção de Trabalho, modalidade que já trouxe 
vários títulos de campeões do mundo e da 
europa para o nosso país”, explica, subli-
nhando que “estes exercícios são coorde-
nados e feitos ao mesmo tempo por todos 
os elementos”, com a dificuldade acres-
cida de transportarem uma garrocha na 
mão, “símbolo da cultura portuguesa no 
maneio do gado no campo”. 

ATLETA É TAMBÉM TREINADOR  
NO CENTRO HÍPICO DE AZEITÃO 

Fábio Vilhena, filho do toureiro Júlio Vi-
lhena, tem vindo a fazer carreira como ca-
valeiro e treinador no Centro Hípico Quinta 
das Cabreiras, em Azeitão. “Esta paixão co-
meçou desde muito cedo, tinha oito anos e 
adorava andar sempre com o meu pai para 
todo lado. Foi assim que comecei a montar 

a cavalo”, disse ao nosso jornal. 
Já no que toca à competição, o sesim-

brense começou mais tarde e sempre com 
o destino interdito. “Já subi a muitos pó-
dios regionais mas, infelizmente ou feliz-
mente porque esta arte também é a minha 
profissão, vendo sempre o cavalo a meio 
dos nacionais”, conta o atleta com um sor-
riso que deixa transparecer o obvio desejo 
de chegar ao fim de um campeonato. Con-
tudo, admite, “estas situações fazem parte, 
pois o negócio é mesmo assim”, apesar de 
“sonhar poder competir num europeu e, 
claro chegar a um mundial”. 

Além dos resultados pessoais, Fábio or-
gulha-se de ter no seu palmarés como ins-
trutor vários prémios em provas regionais e 
nacionais, na mesma modalidade e também 
em Dressage. “Apesar de não ser eu, fico 
muito feliz com os meus alunos, muitos já 
treinam comigo desde crianças, hoje já têm 
20 anos e continuamos a caminhar juntos e 
a ganhar alguns pódios”, conclui. 

Sesimbrense  
exibiu a bandeira 
nacional na  
Alemanha
Fábio Vilhena foi convidado pela APSL para representar 
Portugal, com o seu cavalo lusitano, na Alemanha. 
Durante o espetáculo soaram elogios entre os mais de 
200 mil visitantes da Equitana.

TEXTO DORA DUARTE IMAGEM DR

FÁBIO VILHENA ESTREIA-SE NA MAIOR FEIRA EQUESTRE DO MUNDO

TEXTO DORA DUARTE
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CULTURA

VERSÃO CONTEMPORÂNEA DE CLÁSSICO DE MOLIÈRE SOBE AO PALCO EM ALMADA

UMA ARREBATADORA e sofisticada ver-
são moderna de uma peça clássica a par-
tir de Molière, da autoria de Martin Crimp, 
um dos mais notáveis dramaturgos britâ-
nicos da atualidade, é a aposta da quarta 
estreia da Companhia de Teatro de Alma-
da (CTA) para este ano. “O Misantropo”, 
com encenação de Nuno Carinhas, estreia 
no próximo dia 29 e vai estar em cena até 
22 de maio. 

A obra teatral, apresentada na sala 
principal do Teatro Joaquim Benite, conta 
com interpretações de André Pardal, Ivo 
Alexandre, Ivo Marçal, João Cabral, João 
Farraia, Leonor Alecrim, Pedro Walter, Te-
resa Gafeira e Tânia Guerreiro. 

Numa tradução do poeta Daniel Jo-
nas, Nuno Carinhas propõe a sua visão 
de “uma comédia ácida onde cada espe-
tador, à saída da sala, terá vontade de se 

ver refletido no primeiro espelho que en-
contrar”, salienta ao Semmais o diretor da 
CTA, Rodrigo Francisco, acrescentando 
que a cenografia reproduz “uma suite de 
luxo de um hotel londrino, por onde pas-
sam algumas figuras do meio teatral, que 
Crimp recriou a partir do modelo original 
da peça de Molière. 

Segundo o “The Sunday Times”, o pú-
blico poderá assistir em Almada a “uma 
nova versão da peça de Molière”, mas, 
também, “a uma homenagem à mesma”. A 
história é “intemporal” e os papéis foram 
redistribuídos com “inteligência e respei-
to”, ao passo que a escrita é “fresca, incisi-
va e ferozmente divertida”.  

“O Misantropo”, considerada a comé-
dia mais famosa de Molière, com o seu 
intenso conflito entre a conformidade e a 
inconformidade, é atualizada com arte na 

versão contemporânea de Martin Crimp. 
Estreada em Londres, em 1996, e depois 
apresentada em Nova Iorque, em 1999, 
com Uma Thurman no papel da mulher de 
Alceste, questiona com acutilância a rele-
vância do teatro numa era pós-industrial 
marcada por uma generalizada decadên-
cia dos melhores valores humanos e por 
um vigoroso individualismo. “De 1996 até 
hoje o mundo continuou a mudar. Temos 

Apps, Facebook, Twitter e Smartphones. 
Numa sociedade global estaremos cada 
vez mais individualistas? O real e a ver-
dade equivalem-se ou jogam às escondi-
das?”, questiona.  

A próxima estreia da CTA acontece 
durante o 39.º Festival de Teatro de Alma-
da e dá pelo nome de “Noite de Reis”, de 
William Shakespeare, com encenação de 
Peter Kleinert. 

“O Misantropo” encenado  
por Nuno Carinhas
Pelas mãos da Companhia de Teatro de Almada sobe à 
cena uma comédia ácida que, passada numa suite de luxo 
de um hotel londrino, questiona a individualidade que 
habita em cada um de nós.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS  IMAGEM DR

EDITAL N.º 03/2022
CATARINA MARCELINO ROSA DA SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do Montijo. 
FAÇO PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 30º. da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 27º, do mesmo diploma, bem como o artigo 3º. da Lei 1-A/2020, de 19 de 
março, convoco V. Exa, para a 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo dia 29 de abril de 2022, pelas 
21H00, na sede da Assembleia Municipal do Montijo, sita na Rua Almirante Cândido dos Reis, nº 12, em Montijo.
Mais se informa,  que nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 e no n.º 3 do artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, a participação do público será de forma presencial, sendo recomendado que seja feito apenas na medida do estrita-
mente necessário e cumprindo as regras de distanciamento físico e demais orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) em vigor, 
designadamente, a obrigatoriedade de uso de máscara facial, higienização das mãos no acesso ao edifício onde se realizará a reunião.

ORDEM DE TRABALHOS
PONTO UM – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 183/2022 – “Nomeação de Júri do Procedimento 
Concursal para provimento de cargo de Direção Intermédia de 2º Grau – Chefe de Divisão”.
PONTO DOIS – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 190/2022 – “Prestação de Contas Individual 
relativa ao ano de 2021”. 
PONTO TRÊS – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 191/2022 – “Aplicação do resultado líquido do 
exercício de 2021”.
PONTO QUATRO – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 205/2022- “Documentos de Prestação de 
Contas – 2021” – SMAS.
PONTO CINCO– Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 206/2022 – “Proposta de Aplicação de Resul-
tados” – SMAS.
PONTO SEIS – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 207/2022 – “Modificação dos Documentos 
Previsionais de 2022: 1ª Revisão ao Orçamento” – SMAS.
PONTO SETE – Discussão e votação da proposta do Executivo Municipal n.º 200/2022- “Decisão de contratar e decisão de 
autorização da despesa, aprovação do preço base, decisão de escolha do procedimento, decisão de não contratação por lotes, 
aprovação das peças do procedimento, designação do júri do procedimento, designação do gestor do contrato e autorização 
para assunção de compromisso plurianual nos termos do disposto da alínea b), nº 1 conjugado com o nº 6 do artigo 22º do 
Decreto-Lei n.” 197/99, na sua redação atual; LOCAL: Concelho de Montijo; OBRA: Requalificação e Ampliação do Canil/
Gatil Municipal do Montijo; PROCESSO: F-13/2022”. 
PONTO OITO – Discussão e   votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 201/2022 – “Autorização prévia para assunção 
de compromisso plurianual relativo à celebração do contrato de Reabilitação das Piscinas Municipais, nos termos da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro (republicada em anexo à lei n.º 22/2015, de 17 de março)”.
PONTO NOVE – Discussão e votação da   proposta do Executivo Municipal n.º 203/2022 – “Decisão de contratar e decisão 
de autorização da despesa, aprovação do preço base, decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do proce-
dimento, designação do júri do procedimento e designação do gestor do contrato; LOCAL: Concelho do Montijo; OBRA: 
Construção de 4 Salas de Aula na EB da Liberdade; PROCESSO: F-40/2022”.
PONTO DEZ – Discussão e votação da proposta do PSD nº 03/2022 – “Constituição de comissão para análise e acompanha-
mento do ordenamento do território e urbanismo no concelho”.
PONTO ONZE - Informações do Exmo. Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal, prestadas nos termos e 
para os efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
De acordo com o nº 4 do artigo 23º do Regimento da Assembleia Municipal do Montijo, o Ponto Doze da Ordem de Trabalhos, 
decorrerá em sessão autónoma, dia 03 de maio de 2022.
PONTO DOZE – Debate sobre o “ESTADO DO CONCELHO”.

Assembleia Municipal do Montijo, 21 de abril de 2022
A Presidente da Assembleia Municipal
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