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(SIS), que confirmou ao Semmais estar a “intensificar 
averiguações”. Entretanto, o presidente do município 
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decretada pelo Estado.

Pág. 3

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

Época da sardinha  
abre com pescadores  
a perder ganhos Pág. 2

SIS tinha associação 
russa de Setúbal 
debaixo de olho

ESPECIAL 
Caderno  

IPS



2  ⁄    ⁄  06maio2022

PEIXE HÁ COM FARTURA e os 
compradores também parecem 
não escassear. Os problemas 
que se colocam para esta época 
da faina da sardinha, declarada 
oficialmente aberta na segunda-
-feira, são os mesmos dos últi-
mos anos: os poucos dividendos 
dos pescadores que, por sua vez, 
são cada vez menos.

Até novembro cada uma 
das 12 traineiras da Sesibal, a 
cooperativa de pescadores de 
Sesimbra e Setúbal, pode cap-
turar diariamente até 3.400 
quilos de sardinha. Uma quan-
tidade satisfatória, tendo em 
conta que o ano se apresenta 
favorável em termos de exis-
tências, e que está perfeita-
mente dentro dos parâmetros 
legais estabelecidos, em que 
são permitidas apanhas para o 
efetivo nacional num total de 
29.400 toneladas, mais 2.200 
toneladas que em 2021.

“O problema não é o da falta 
de peixe, porque esse, pelo que 

se tem visto, existe em quanti-
dade. O maior problema é que, 
chegados à doca, os pescadores 
estão a vender o quilo de sar-
dinha por 80 ou, na melhor das 
hipóteses, por 90 cêntimos. É 
um preço que, devido aos últi-
mos aumentos, nem sequer dá 
para pagar o gasóleo”, explica ao 
Semmais o presidente Sesibal, 
Ricardo Santos.

Na quarta-feira um quilo 
de sardinha na lota custava 80 
cêntimos mas, nos restaurantes, 
para os proprietários, rondava 
os cinco euros.

Para o responsável da Sesi-
bal, “o mínimo que se deveria 
estar a pagar nesta altura do ano 
seria um euro por quilo. Mais 
tarde, em junho e julho, quan-
do a procura aumentar devido 
aos festejos populares, o preço 
a pagar aos pescadores deverá 
aumentar em consonância, para 
que não se chegue ao final da 
época sem quaisquer proveitos 
ou até com prejuízos”.

CLASSE ENVELHECIDA E  
DESCRENTE NA CONTINUIDADE 

Ricardo Santos diz que outro 
dos principais problemas que, 
em sua opinião, está a colocar 
em causa a sustentabilidade da 
profissão, é a idade avançada 
dos pescadores. “Neste momen-
to, nas zonas de Sesimbra e Se-
túbal, a média de idade é de 42 
anos. Há, claramente, falta de 
jovens interessados em seguir a 
profissão. Porquê? Porque o que 
se ganha é pouco para o traba-
lho, desgaste e riscos. Alguém 
ganha com a pesca, mas os que 
menos ganham são, claramente, 
os pescadores”, afirma. 

O presidente da Sesibal deu 
novamente o exemplo dos pre-
ços que estão a ser pagos por 
cada quilo de sardinha captura-
da para justificar as dificuldades 
em conseguir regenerar o setor. 
“Neste momento a equipagem de 
cada uma das traineiras é, qua-
se sempre, de 20 homens. São 
os que vão ao mar, mas também 
os que ficam em terra, nos ar-
mazéns, a fazerem um trabalho 
muito importante e que, parece, 
nem sempre é reconhecido. Divi-
dir os ganhos diários por todos e 
subtrair ao total os gastos não dá, 
muitas vezes, para quase nada. 
Até porque a pesca da sardinha 
começa em maio e acaba em no-

vembro. É preciso viver nos me-
ses que se seguem”, lembra. 

Uma das possibilidades que 
Ricardo Santos avança para que 
os pescadores de consigam mais 
proveitos económicos passa 
pela criação imediata da NUT 
III, o mecanismo de apoio co-
munitário que serve para liber-
tar verbas para as várias ativi-
dades laborais mas que, no caso 
do distrito, não existe. “Em todo 
o país os pescadores e armado-
res podem ser subsidiados a 70 
por cento. Isso só não aconte-
ce no distrito de Setúbal, onde 
o máximo de comparticipação 
é de 45 por cento, uma vez que 
estamos incompreensivelmente 
ainda incluídos na NUTS de Lis-
boa, onde o nível de vida é muito 
superior”.

DOCAPESCA INVESTE  
3,5 MILHÕES DE EUROS 

A Docapesca, por intermédio 
do seu presidente, Sérgio Faias, 
disse ao Semmais que atualmen-
te estão a ser executados inves-
timentos no setor das pescas, 
nomeadamente no do cerco, que 
é onde se inclui a captura da sar-
dinha, que ascendem a mais de 
3,5 milhões de euros.

Dando exemplos do investi-
mento, o presidente da Docapes-
ca diz que em Sesimbra o pavi-

lhão de apoio à descarga, trasfega 
e acondicionamento de pescado 
do cerco, juntamente com a lota 
do cerco e a câmara frigorífica, 
representam um investimento de 
2,1 milhões, sendo que a emprei-
tada deste projeto se encontra 
em fase de adjudicação.

Também em Sines, e com a 
empreitada em execução, estão 
em curso trabalhos cujo cus-
to estimado é de 1,480 milhões. 
Este trabalho, tal como em Se-
simbra, inclui a construção de 
um pavilhão de apoio â descar-
ga, trasfega e acondicionamento 
do pescado, para além da edifi-
cação de um telheiro para esta-
cionamento e dornas.

Sobre a sensibilização para 
a atividade, a Docapesca refe-
re a importância das ações de 
relacionadas com a pesca e a 
economia do mar: “Salienta-se, 
a título exemplificativo, o forte 
investimento na melhoria das 
condições de trabalho e de se-
gurança de pessoas e bens nos 
portos de pesca, através da rea-
bilitação e requalificação das 
infraestruturas e equipamentos 
dos portos de pesca e lotas sob 
a sua gestão”. 

ABERTURA

ENTRE A LOTA E O RESTAURANTE A DIFERENÇA É DE QUASE CINCO EUROS POR QUILO

Pescadores queixam-se dos baixos 
lucros da venda da sardinha

Os ganhos, dizem os responsáveis da 
Sesibal, não chegam para as despesas. 
Docapesca de Setúbal salienta o 
investimento em equipamentos nas lotas e 
em segurança para atrair jovens para o setor. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

Cada traineira pode capturar até 
3400kg de sardinhas por dia
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O PRESIDENTE DA CÂMARA 
de Setúbal recusou apresentar 
o pedido de demissão sugerido 
por deputados do PSD na se-
quência da polémica resultante 
da alegada cedência de dados 
pessoais de refugiados ucra-
nianos a cidadãos russos que 
trabalharam com o município 
e, supostamente, também com 
o Governo de Vladimir Putin. O 
autarca setubalense, eleito pe-
los Verdes numa lista da CDU, 
recusou, para já, dar conheci-
mento aos pares da vereação 
qualquer esclarecimento rela-
tivo ao processo de averigua-
ções em curso e decretado pelo 
Estado.

Na quarta-feira, durante a 
reunião de câmara, André Mar-
tins, deixou sem resposta as 
questões colocadas pelos verea-

dores do PSD, Fernando Negrão 
e Sónia Martins, e do PS, Fernan-
do José, declarando apenas que 
não iria dar qualquer esclareci-
mento relativo ao processo, uma 
vez que decorrem averiguações 
por parte de um órgão estatal, 
que tanto pode ser a Inspeção 
Geral das Finanças como a Co-
missão Nacional de Proteção de 
Dados.

Sem acesso a qualquer ou-
tro depoimento do município, o 
Semmais sabe, no entanto, que 
André Martins e os seus pares 
não são os alvos para já das 
averiguações que, entretanto, 
foram intensificadas pelo Servi-
ço de Informações e Segurança 
(SIS). Fonte contactada garante 
que o casal russo que liderava 
a associação Edintsvo, sedia-
da em Setúbal e que receberia 

contrapartidas financeiras do 
município, está há muito refe-
renciado, assim como outros 
cidadãos do mesmo país que, 
eventualmente, estejam a reco-
lher dados pessoais de refugia-
dos ucranianos para os envia-
rem para Moscovo.

“É impossível vigiar os cerca 
de 5.100 russos que atualmente 
vivem legalmente em Portugal, 
mas é evidente que o Estado 
sabe quais são as atividades a 
que muitos deles se dedicam, 
assim como houve especiais 
cuidados com a aceitação dos 
pedidos de proteção temporá-
ria efetuados desde que a guer-
ra se iniciou”, referiu a mesma 
fonte, salientando que “natural-
mente foram intensificadas as 
medidas convenientes a partir 
do momento em que, em Lis-

boa, os dados pessoais de ma-
nifestantes anti Putin foram 
recolhidos e enviados para o 
Governo russo. Há uma natu-
ral preocupação com este caso, 
assim como existe em relação a 
outras situações”.

MUITAS PERGUNTAS AINDA 
SEM ESCLARECIMENTO 

No caso de Setúbal é preciso 
saber se Igor Khasin e a sua mu-
lher, Yulia Khashina, que traba-
lhava no município, atendendo 
os refugiados ucranianos, che-
garam efetivamente a dar des-
caminho aos dados pessoais dos 
ucranianos. Essa é uma questão 
fundamental e à qual o presiden-

te da autarquia ainda não deu 
resposta.

O que se sabe é que André 
Martins, na sequência da divul-
gação do caso, tratou de dotar a 
autarquia com um responsável 
pela Proteção de Dados Pes-
soais, cargo que estava previsto 
legalmente desde 2018 mas que, 
por motivos nunca explicados, 
nunca foi criado. “Não havia 
em Setúbal e não existe, se ca-
lhar, em 90 por cento das câ-
maras municipais”, disse ainda 
a mesma fonte contactada pelo 
Semmais.

As eventuais respostas a 
muitas das questões colocadas 
a André Martins serão, possivel-
mente, dadas na Comissão Par-
lamentar de Direitos, Liberdades 
e Garantias, para onde o social-
-democrata Fernando Negrão já 
fez questão de dizer que preten-
de convocar o presidente da câ-
mara de Setúbal.

Os representantes do PSD e 
do PS pretendem saber, sobretu-
do, se o presidente do município 
terá facilitado a atuação do casal 
russo numa alegada recolha de 
dados pessoais (cópias de do-
cumentos de identificação e lo-
cal de residência de ucranianos 
que terão ficado a combater no 
seu país), ao mesmo tempo que 
pretendem saber quais os con-
tornos reais do protocolo que 
previa que a edilidade abonasse, 
anualmente, a associação Edin-
tsvo com cerca de 90 mil euros. 

SOCIEDADE 

André Martins aguenta oposição  
e SIS está em cima da Edintsvo
O autarca deverá 
ser chamado 
a depor numa 
comissão 
parlamentar. 
Serviços de 
segurança seguem, 
há vários anos, 
leque alargado de 
russos residentes 
em todo o país.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM EXPRESSO

SUSPEITA DE DESVIO DE DADOS PESSOAIS DE UCRANIANOS PARA MOSCOVO VIA AUTARQUIA
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O CASO DO CASAL RUSSO que 
recebeu ucranianos na câmara 
de Setúbal, levantando uma cor 
de críticas, levantando suspeitas 
e gerando um burburinho polí-
tico no concelho podia ter sido 
evitado.

Quase que diria que faltou 
aos decisores políticos e até aos 
técnicos da autarquia sensibili-
dade e bom senso. 

Pode dizer-se que em muitas 
outras situações a comunidade 
russa a viver em Portugal tem-se 

prontificado a ajudar, sobretu-
do por razões linguísticas. Mas, 
neste como em outros casos, não 
se atendeu à fragilidade emocio-
nal ou trauma da guerra entre as 
duas nações - Ucrânia e Rússia 
- às desconfianças e até ao ódio 
que o conflito tem gerado entre 
os dois povos. 

Mas o caso vertente é mais 
grave, devido ao contexto que as 
posições do PCP têm gerado no 
burgo luso - que colocam esta for-
ça política a jeito para especula-

ções de todo o tipo - e das ligações 
pretensamente existentes entre a 
associação russa Edintsvo que o 
casal Igor Khasin e Yulia Khashi-
na dirigem e o atual regime de Pu-
tin, o agressor da Ucrânia. Do país, 
do seu povo e da sua democracia. 

Não invisto mais sobre a 
análise à guerra, porque haveria 
muito a dizer, e de muitos palcos. 
Mas a verdade absoluta é que não 
há desculpas para esta invasão 
de um país livre ao arrepio de 
todo o Direito Internacional.

No caso de Setúbal não ali-
nho pela crucificação fácil do 
presidente da edilidade. Nem 
vejo razões para se demitir. Mas 
agiu tarde, tarda em dar expli-
cações sobre o essencial do que 
está em jogo e parece perdido no 
deixar agigantar a polémica. Do 
mesmo modo, a oposição está a 
fazer o seu trabalho mas a exage-
rar na gincana política. 

É este embrulho que tem tra-
zido Setúbal para as ‘bocas do 
mundo’. E teria sido evitável, uma 

vez que o problema foi identifica-
do a tempo, as suspeitas já cor-
riam e até as queixas se ouviam 
em surdina. 

Agora, há que levar até ao 
fim as averiguações e assumir 
as consequências do que estiver 
por vir. Bem esteve o povo setu-
balense que não se quis misturar 
nesta confusão. A cidade está re-
pleta de cartazes que dizem tudo: 
“Setúbal apoia o povo ucraniano 
- Os setubalenses não se reveem 
na falta de bom senso”. 

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

O caso do acolhimento  
aos ucranianos em Setúbal

Autarca tem sido fortemente 
atacado pela oposição
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É PREOCUPANTE a situação das 
reservas de água nas barragens 
que compõem a Bacia Hidrográ-
fica do Sado. Entre as dez prin-
cipais represas, duas têm menos 
de 20 por cento da sua capacida-
de e encontram-se entre as cinco 
mais deficitárias do país. Uma 
delas, a de Campilhas, é mesmo a 
mais deficitária em todo o terri-
tório nacional, tendo no final do 

mês passado apenas quatro por 
cento da capacidade preenchida.

Os dados da Agência Portu-
guesa do Ambiente reportam-se 
ao dia 26 de abril e traçam um 
cenário crítico para a Barragem 
de Campilhas e também para a 
do Monte da Rocha, que à data 
tinha apenas 15 por cento da ca-
pacidade. Noutras duas, Fonte 
do Serne, com 36 por cento, e 
Roxo, com 46 por cento, os valo-
res eram igualmente considera-
dos graves.

Em Campilhas, no distrito de 

Santiago do Cacém, a Associa-
ção de Regantes e Beneficiários 
de Campilhas e Alto Sado (ARB-
CAS), alertou esta semana para 
a grave crise agrícola que está 
prestes a abater-se, com cerca de 
2.000 hectares que de início se 
destinavam ao cultivo de tomate 
e arroz a poderem deixar de ser 
utilizados devido à falta de água 
para rega. “Neste momento a 
água que existe só quase já che-
ga para os animais”, sintetizou 
um funcionário contactado pelo 
Semmais.

AGRICULTORES E AUTARCA  
À ESPERA DO ALQUEVA

O presidente da câmara de 
Santiago do Cacém, Álvaro Bei-
jinha, considera que o problema 
da falta de água que atormenta o 
concelho já poderia estar resol-
vido caso “tivessem sido escuta-
das as reclamações e alertas efe-
tuados em devido tempo”.

“Esta questão não constitui 
qualquer novidade, embora este 
pareça ser o pior de todos os anos, 
porque, em relação a Campilhas, 
nunca os valores foram tão bai-
xos”, disse o autarca, lamentando 
que, no ano passado, numa tenta-
tiva de encontrar soluções, o mu-
nicípio contactou a ministra da 
Agricultura que “não respondeu, 
mostrando uma deselegância 
que só serviu para confirmar que, 
para este setor, é pouco mais do 
que uma nulidade”.

Álvaro Beijinha, à semelhan-
ça do que defendem os dirigen-
tes da ARBCAS, entende que a 
falta de água em Campilhas, mas 
também no Monte da Rocha, 
só será resolvida quando forem 
construídos os canais que, pro-
venientes de Alqueva, possam 
vir a abastecer estes dois reser-
vatórios.

“Já foram feitos alguns tra-
balhos que se revelaram muito 
importantes, como por exem-
plo o canal de ligação à barra-

gem de Fonte Serne. Esse está 
em funcionamento e atual-
mente essa barragem não está 
na situação crítica de Campi-
lhas (está com 36 por cento 
da capacidade máxima). Mas 
há duas obras que são consi-
deradas estruturantes para o 
concelho. São elas as ligações 
entre o Alqueva e o Monte da 
Rocha e Campilhas. A primeira, 
que já tem projeto aprovado há 
algum tempo, ainda não se ini-
ciou, tal como a segunda que, 
podendo ser abastecida a partir 
do já existente canal de Mor-
gavel, terá apenas uma exten-
são que não deve ultrapassar 
os seis quilómetros, sendo por 
isso uma obra bem mais barata 
e que, por isso, já deveria estar 
concluída”, disse ainda Álvaro 
Beijinha.

O autarca entende que os 
prejuízos para os agricultores da 
região “são elevados” e que só 
poderão ser minimizados com 
uma intervenção do Estado. “O 
novo quadro comunitário pode 
contemplar as verbas necessárias 
para as obras que são essenciais 
mas, até lá, é preciso criar meca-
nismos que permitam a subsis-
tência dos agricultores, que são os 
mais afetados com todos os atra-
sos e indefinições que não deixam 
concluir uma obra fundamental 
para todo o Alentejo”, concluiu.

Agricultura no Litoral 
definha com seca  
sem precedentes
A ligação através de 
canais provenientes 
da Barragem de 
Alqueva está prevista 
mas não executada. 
Nos concelhos 
Litoral Alentejano 
há duas barragens 
entre as cinco mais 
críticas do país.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR
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LOCAL

MUNICÍPIO ANDOU 30 ANOS A INSCREVER VERBAS QUE JÁ NÃO PODIA RECLAMAR

ANTERIORES EXECUTIVOS da 
câmara da Moita andaram du-
rante 30 anos a incluir nos ati-
vos da autarquia valores que são 
incobráveis e que se referiam, 
sobretudo, a faturas de forneci-
mento de água. A maior parte dos 
devedores são empresas que de-
clararam falência há vários anos. 
Dos mais de 5,331 milhões de eu-
ros que eram incluídos como di-
nheiro a receber, apenas 863 mil 
podem ainda ser cobrados.

A descobertas destas impa-
ridades (a falta de equivalência 
entre dois valores) foi anunciada 
na última Assembleia Municipal, 
realizada na passada sexta-feira. 

Na ocasião foi então revelado 
que o município, por determina-
ção legal, já não pode reclamar o 
pagamento de 4,468 milhões de 
euros do total que se encontrava 
em dívida e que, a cada relató-
rio, era sempre incluído nos ati-
vos, fazendo assim com que se 
pensasse que o valor a receber 
era bem superior ao que, efeti-
vamente, ainda se encontra em 
condições de ser reclamado.

“São dívidas que podem ser 
cobradas num período de seis 
meses mas que, por motivos não 
apurados, não foram executadas 
e, mesmo assim, continuavam a 
surgir nos levantamentos con-
tabilísticos como ativos do mu-
nicípio”, explicou ao Semmais a 
vereadora e vice-presidente da 
câmara da Moita, Sara Silva.

“Uma das principais conse-
quências destas imparidades é 
a constatação de um resultado 

líquido bem inferior ao que era 
anunciado. Neste caso o resulta-
do líquido, que se supunha posi-
tivo, passou a negativo”, adiantou 
ainda a vice-presidente, comen-
tando o que na última Assembleia 
Municipal foi classificado como 
uma “tentativa de camuflar as 
contas”. “Trata-se, basicamente, 
de uma receita que nunca entrou 
nos cofres da câmara municipal”, 
sintetizou a mesma responsável.

INSCRIÇÃO DE VALORES  
INCOBRÁVEIS REMONTA A 1992 

Sara Silva disse ainda que a 
inscrição de valores que já não 
podiam ser reclamados remon-
ta a 1992. “O que entendo é que, 
assim que se detetou o proble-
ma, deveria ter sido instaurado 
um processo para apurar res-
ponsabilidades. O assunto não 
é de menor importância, uma 
vez que induziu em erro os res-

tantes serviços autárquicos. Um 
erro de quase 4,5 milhões de eu-
ros. Também gostaríamos de ter 
um esclarecimento do anterior 
presidente da câmara, mas ele 
nunca comparece na Assembleia 
Municipal”, afirmou. 

A vice-presidente do municí-
pio esclareceu também que com 
a descoberta das imparidades 
em causa, a conta dos clientes 
teve uma redução de 71 por cen-
to. “A maior parte dos valores 
que não foram cobrados diziam 
respeito a empresas que decla-
ram falência e, em muito menor 
valor, a particulares”, adiantou.

O Semmais tentou também 
recolher a versão do antigo pre-
sidente da Câmara Municipal da 
Moita, Rui Garcia, o que não foi 
possível. 

Descobertos falsos ativos no 
valor de 4,468 milhões na Moita
Durante 30 anos 
os responsáveis da 
contabilidade da 
autarquia inscreveram 
como ativos valores 
que pensavam ter 
direito, mas que 
deixaram de poder 
ser cobrados ao fim 
de seis meses. De um 
total de 5,3 milhões 
euros a receber 
restam agora pouco 
mais do que 863 mil.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

A CONSTRUÇÃO do Parque Metro-
politano da Biodiversidade, na Ver-
dizela, Corroios, já começou e, para 
além de pretender ser o segundo 
maior parque urbano da Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML), quer 
promover a educação ambiental, o 
contacto com a natureza e a dina-
mização de atividades desportivas, 
de forma consciente e sustentável.

O projeto, criado e desenvol-
vido pela câmara do Seixal, está a 
ser implementado perto das praias 
e em estreita ligação com o habitat 
da Mata da Quinta da Apostiça. Terá 
percursos para caminhadas, jog-
ging e passeios de bicicleta, fazendo 
ligação à Rede de Trilhos de Inter-
pretação Ambiental do município, 
para além de possibilitar o acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida, 
oferecer suportes para bicicletas, 
delimitação do estacionamento, ilu-
minação solar, instalações sanitá-
rias, sala multiusos e um miradouro. 

Segundo o vereador Bruno San-
tos, com o pelouro do Ambiente, ha-
verá ainda a designada por Casa da 
Biodiversidade, “dinamizada com 
atividades e ações de sensibilização 
e de conservação”, constituindo-se 
como um laboratório vivo e expe-
riencial, “com enfoque na biodiver-
sidade e conservação da natureza”. 

“Este projeto está inserido no Sí-
tio de Importância Comunitária da 
Rede Natura 2000 Fernão Ferro/La-
goa de Albufeira, onde existem habi-
tats naturais ameaçados de extinção 
e designados de prioritários. Pela sua 
dimensão e localização, assumirá um 
papel importante na estrutura verde e 
de recreio do concelho, estendendo-
-se numa primeira fase por cerca de 7 
hectares”, explica ao Semmais Bruno 
Santos, referindo que, no futuro, com 
uma área total de 400 hectares, “será 
o segundo maior parque urbano da 
AML, depois de Monsanto”. 

Dado à especificidade do local 
e às ameaças de extinção, o muni-
cípio quer fazer protocolos com en-
tidades com conhecimento técnico 
e científico, que irão integrar uma 
bolsa de eventuais parceiros para 
a dinamização das atividades e es-
tudos. Capacitação de professores, 
através de formação, exposições 
multimédia ou a criação de uma 
app com guia digital são algumas 
das iniciativas previstas. 

O parque encontra-se atualmen-
te na primeira fase de construção, 
durante a qual a autarquia quer re-
qualificar e recuperar a vegetação e 
a impermeabilização da lagoa, criar e 
aproveitar a rede de percursos, asse-
gurar a sinalização, contruir uma pe-
quena zona de estadia com uma área 
multiusos e um pequeno charco “que 
permita a visualização de anfíbios”. 

Segundo 
maior parque 
da AML já 
avança
TEXTO DORA DUARTE

Novo estacionamento do Parque 
da Paz ‘abre’ cidade à reabilitação

O NOVO PARQUE de estaciona-
mento junto à rotunda do Centro 
Sul, principal entrada em Alma-
da, é o primeiro de uma agenda 
para a reabilitação urbana nos 
espaços públicos que se vai es-
tender a todo o concelho.

A ideia é lançada por Inês de 
Medeiros, a presidente do muni-
cípio que aposta numa “requa-
lificação complementar”, o que 
significa que pretende acabar 
com “a política de remendos” que 

terá levado o urbanismo a “uma 
estagnação e, mesmo, em alguns 
casos, a um certo abandono”.

A infraestrutura, que segun-
do a edil oferece a Almada “uma 
entrada digna e usufruto urbano 
à população”, dispõe de cerca de 
200 lugares para automóveis, 12 
autocarros, quatro lugares para 
viaturas de pessoas com mo-
bilidade reduzida, quatro para 
motos e dez para bicicletas. Em 
zona contígua, num espaço com 

500 metros quadrados, nasceu 
um parque para canídeos, o 
maior instalado no distrito. Or-
çado em 750 mil euros, dispõe 
ainda de pista ciclável e, em bre-
ve, de postos para carregamento 
elétrico.

Assumidas como prioritá-
rias, estas intervenções às por-
tas da sede de concelho, onde 
se ergueu também um pórtico 
com a palavra “Almada” em fer-
ro, pretendem corresponder “à 
imagem que a cidade dá de si e 
a vivência da comunidade”.  “É 
também um convite à visitação 
do Parque da Paz, que fica aqui 
ao lado, ao usufruto do espaço 
público, e inspira a qualidade 
de vida que pretendemos para o 
nosso município”, salienta a au-
tarca ao Semmais.

Inês de Medeiros garante 
que o pacote da requalificação 
vai acelerar a partir desta “obra 
estrutural”. “Está tudo em anda-
mento”, garante. Como é o caso 
da Estrada Florestal e da Avenida 
do Mar, na Caparica, no centro 
de Almada e na Cova da Piedade, 
para onde se preveem “alguns 
pequenos estacionamentos cirúr-
gicos”, ou ainda na Romeira, que 
vai ser contemplada com uma 
Loja do Cidadão e uma residência 
para estudantes. Nesta equação 
estão também alguns parques 
verdes, nomeadamente os de 
Frois ou Vila Nova da Caparica. 
“Oferecer mais qualidade de vida 
e uma política de mobilidade com 
a preocupação de restituir espaço 
público às pessoas é um objetivo 
central”, afirma a presidente. 

A entrada de Almada ganhou mais identidade, 
novo parque estacionamento e um 
megaparque canino. É mais um fôlego  
para a requalificação urbana.

TEXTO RAUL TAVARES

Vereadora diz que o problema 
induziu em erro os serviços
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DESPORTO

NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA de abril 
decorreu a 5ª jornada do Campeona-
to Nacional de Andebol da 3ª Divisão, 
onde o Clube Naval Setubalense ven-
ceu o Torrense, por 35-29, num jogo 
muito disputado. Esta jornada marcou 
também o final da primeira volta, da se-
gunda fase da competição, e o destaque 
da formação sadina, com cinco vitórias, 
em cinco jogos, seguindo assim na pri-
meira posição da zona 3, com 15 pontos, 
mais dois que o Estrela da Amadora e 
mais quatro que o Oriental. 

Já na primeira fase de apuramento, 
o clube, formado recentemente, tam-
bém demonstrou bons resultados, al-
cançando o segundo lugar do pódio e o 
acesso direto a este campeonato. 

A equipa constituída por 24 joga-
dores, entre os 21 e os 41 anos, surgiu 
apenas em outubro, e a ideia passava 
por juntar alguns elementos, apenas 
por diversão, uma vez que não exis-
tia nenhum grupo de andebol em Se-
túbal e os residentes que quisessem 
praticar o desporto teriam que sair do 
concelho. No entanto, para espanto 
do treinador, Danilo Ferreira, “a coisa 
tornou-se séria”. 

“Caiu-nos a ficha quando estáva-
mos a preparar-nos para ir disputar a 1ª 
volta do campeonato e pensámos: Bem 
já fizemos mais do que o nosso papel, 
ficámos apurados, e o nosso objetivo 
era apenas brincar ao andebol.  E ago-
ra? A brincadeira está a ficar séria…  E 
lá avançámos, sempre a pensar, jogo a 
jogo, sem grande stress e acabámos por 
ganhar todos os jogos”, partilha com 
Danilo Ferreira. 

UM “TIRO NO ESCURO”  
QUE PODE LEVAR À ASCENSÃO 

Em conversa com o Semmais, o 
técnico afirma que lançar-se a este de-
safio “foi um tiro no escuro”, mas que 
hoje “está muito feliz”. “Tudo começou 
quando me desafiaram para fazer uma 
equipa de seniores, porque havia mui-
tos jogadores de Setúbal que tinham 
de ir jogar para fora. Contudo a minha 
resposta foi imediatamente: Isso não é 
possível, porque o clube não tinha di-
nheiro para suportar os custos. Entre-
tanto, conversa puxa conversa, as ideias 

iam surgindo, até que foi proposto to-
dos pagarmos uma mensalidade de 30 
euros, ou seja, o plantel sénior, técnicos 
e staff, para fazer face a despesas ine-
rentes à constituição da equipa. Assim 
foi, e agora estamos a disputar a subida 
de divisão”, afirma. 

O treinador explicou ainda que os 
custos, para por um plantel de pé e a jo-
gar na 3ª Divisão, são entre 8 e 10 mil 
euros por época, entre deslocações, ali-
mentação, arbitragem, equipamentos e 
inscrição da equipa na federação. 

Sobre os resultados, disse que a 
equipa está “muito feliz e motivada”, 
mas Danilo não se cansa de referir que 
tudo só foi possível devido à união que 
caracteriza o andebol do Naval. “Acima 
de tudo realço o espírito de amizade e 
companheirismo que existe neste gru-
po e a disponibilidade em ajudar e que-
rer criar algo novo”, afirma, realçando 
que o clube tem uma máxima que será 
sempre primeiro formar pessoas com 
valores. 

A equipa, que tem possibilidade de 
subir à 2ª Divisão, está agora focada na 
2ª volta do campeonato, que inicia este 
fim de semana, em Beja, e termina a 4 
de junho.  

Equipa de andebol 
pode vir a subir  
de divisão
Cinco jogos, cinco vitórias. Com a subida à 2ª 
Divisão cada vez mais próxima, a equipa sadina de 
andebol, que surgiu por brincadeira, vai destacada no 
Campeonato Nacional da 3ª Divisão.

TEXTO DORA DUARTE IMAGEM DR

NAVAL SETUBALENSE TERMINA A PRIMEIRA VOLTA COM VITÓRIA ABSOLUTA
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     ANA RITA DA COSTA PINHEIRO DE CARVALHO, VEREADORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:-----------------FAZ PÚBLICO 
QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação em vigor, 
ficam notificados todos os proprietários dos lotes, os titulares do alvará e demais titulares de 
outros direitos reais, referentes ao loteamento titulado pelo alvará n.º 10/1976 (7.9.99/1973), nos 
seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------------
---------------As alterações dizem respeito única e exclusivamente às áreas de cedência do Alvará 
de Loteamento, que integram o domínio público municipal, para que as mesmas se conformem 
com o uso que se pretende para o espaço em causa, de acordo com o Projeto desenvolvido pelo 
Departamento de Obras Municipais em cooperação com a população residente. Nesta sequência 
mantêm-se inalterados todos os valores que respeitam aos lotes privados, e apenas são alteradas 
as áreas e usos relativos aos terrenos cedidos à Câmara Municipal, designadamente:---------------
-----------No quadro sinótico da Planta Síntese do Alvará de Loteamento onde se lê “Arruamento” 
(2380 m2); “Estacionamento” (1345 m2); “Passeios, Rampa e Escadas” (4015 m2) passará a figurar 
“Espaços destinados a Infraestruturas Urbanísticas”, com área de 9658 m2; “Zona ajardinada” 
(1248 m2) passará a constar “Espaços Verdes e de Utilização Coletiva” com área de 1846 m2; 
“Escola” (2640 m2) passará a constar “Espaços de Equipamentos de Utilização Coletiva”, com 
área de 771 m2.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------Mantêm-se inalterados os restantes parâmetros urbanísticos estabelecidos no 
loteamento, entre os quais as características dos lotes, tais como área, número de pisos, número 
de fogos, e garagens.--------Porquanto as alterações propostas respeitam às obras de urbanização 
foram consultadas as entidades externas e internas concessionárias das redes de infraestruturas, 
que cederam os necessários cadastros ao desenvolvimento do projeto e não colocaram quaisquer 
objeções à operação urbanística em causa.------------------------------------------------------------
--------------------------Face ao PDM em vigor, o loteamento em apreço encontra-se inserido em 
Espaços Urbanos – Áreas Consolidadas – Malhas Urbanas Habitacionais e numa pequena área 
a sudeste em Espaços Equipamentos e Serviços Públicos Existentes, aplicando-se o disposto nos 
art.º 65 a 70º e art.º 32º e 33º respetivamente, do Regulamento do PDM.--------------------------
-----------------------------------------A proposta em apreço respeita o disposto nos artigos atrás 
referidos.
---O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamento de 
Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos Ciprestes, n.º 15, Edifício Ciprestes, em 
Setúbal, pelo prazo de 10 dias úteis, mediante marcação prévia (para o contacto 969754151), 
podendo os eventuais interessados reclamar, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------Para constar é publicado o presente edital num jornal de âmbito local, na página 
eletrónica do Município e afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na Junta de 
Freguesia de São Sebastião-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------A Vereadora,-----------------------------------------------------

----------------------------------------Rita Carvalho-----------------------------------------------------
(No uso de competência delegada por despacho n.º 24/2022/GAP, de 15 de fevereiro)

Causas sociais 
no ADN 
O CLUBE NAVAL SETUBALENSE co-
meçou a prática de andebol em 2014, 
com uma equipa de jovens com defi-
ciência, em parceria com a Associação 
Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo de Se-
túbal. Desde o início que as preocu-
pações com as causas e a integração 
social são evidentes e, nesta linha, mais 
tarde constituíram um plantel de cadei-
ra de rodas. Recentemente, criou, tam-
bém, o projeto “Uma bola para todos” 
que, através de padrinhos, financia a 
atividade para crianças carenciadas. E, 
por fim, estabeleceram uma parceria 
com a IPSS, Associação de Professores 
e Amigos das Crianças do Casal das Fi-
gueiras. 



06maio2022  ⁄    ⁄  15

Companhia Mascarenhas-Martins 
avança com duas coproduções

UMA DRAMATURGIA do encenador e 
ator Luís Miguel Cintra, baseada em dois 
episódios de “D. Quixote de La Mancha”, 
de Cervantes, relacionada com o teatro, é 
o ponto de partida para “Pequeno Teatro 
ad usum delphini Vanitas”, que estreia dia 
17, no Museu da Marioneta, em Lisboa. 

Esta coprodução da Companhia de 
Teatro Mascarenhas-Martins com o mu-
seu é o terceiro espetáculo dirigido por 
Luís Miguel Cintra que o grupo do Mon-

tijo leva à cena, depois de “Um D. João 
Português” e “Canja de Galinha (Com 
Miúdos)”. 

Levi Martins, diretor da companhia, 
conta que esta parceria com o encenador 
teve origem “numa relação de amizade 
que se estabeleceu muito antes do fecho 
do Teatro da Cornucópia e quem tem 
continuado ao longo dos anos”. “Acredi-
tamos na importância de dar continuida-
de ao trabalho do Luís e, por isso, temos 
estado disponíveis para assumir esta res-
ponsabilidade”, disse. 

As expetativas para o espetáculo são 
“sempre as melhores”, sobretudo na “re-
lação que se estabeleceu com os espeta-
dores”, sublinha Levi Martins, que tem 
a convicção que “poderá correr tão bem 
como “Canja de Galinha (Com Miúdos)”, 
que também esteve em cena no Museu da 
Marioneta com quase dois terços das ses-
sões esgotadas”. 

Já com o Teatro Estúdio Fontenova 

(TEF), a companhia do Montijo vai avan-
çar com a coprodução “Mata”, para es-
trear na Festa do Teatro de Setúbal, em 
agosto. A dramaturgia está a ser criada a 
partir de um conto de Ryunosuke Akuta-
gawa, que deu origem a um dos grandes 
filmes de Kurosawa, “Rashomon”. “Tra-
ta-se da descrição de um acontecimento, 
um homicídio, do ponto de vista de cada 
uma das personagens envolvidas”, expli-
ca Levi Martins. 

“Mata” era uma “ideia antiga” do ator 
Eduardo Dias, do TEF e, segundo o diretor 
da Mascarenhas-Martins, “trata-se de uma 
forma interessante de aproximar as duas 
estruturas e contribui para que se comece a 
perceber, de uma vez por todas, a importân-
cia de se investir nas companhias que têm 
vindo a consolidar os seus trabalhos nestes 
territórios tão desafiantes, por serem simul-
taneamente muito próximos de Lisboa e 
muito distantes das condições de trabalho 
que lá são oferecidas”. 

CULTURA

DESPORTO REI DESAFIA PÚBLICO A DECIDIR ATORES QUE ENTRAM EM CENA

É O ESPETADOR QUE ESCOLHE as perso-
nagens da peça “Futebol-Espetáculo” atra-
vés de uma aplicação. A nova produção de 
O Bando, que está em cena em Vale de Bar-
ris, Palmela, até dia 15, tem como enfoque 
a evolução do desporto rei, inspirada no li-
vro “A História Natural do Futebol”, escrito 
pelo portuense Álvaro Magalhães.

Ao Semmais, o encenador e ator João 
Neca conta que Álvaro Magalhães “fez 
uma investigação de dez anos sobre a re-
lação do ser humano com uma bola”, con-

cluindo que “remonta há cinco mil anos”. 
Neste sentido, a obra gira em torno dos 
jogos de futebol desde a Idade Média, em 
todo o Mundo, até aos dias de hoje. 

Foi nestes factos que O Bando se ins-
pirou para levar a nova produção a palco, 
em parceria com o Grupo de Teatro do 
Montemuro e as equipas do Sport Clube 
do Vale e da Serra Futebol Clube. “Este es-
petáculo foi desenhado em conjunto com 
este grupo de Viseu porque encontrámos 
imensas particularidades que são seme-

lhantes no futebol e no teatro, onde existe 
uma série de linhas, regras e convenções. 
Queríamos muito falar deste desporto de 
massas, que move multidões e que nos 
permite aceitar certos comportamentos 
como o fascismo, o sexismo, o racismo e 
o capitalismo exacerbado que existem no 
futebol, mas que na nossa vida não acei-
tamos”, relata João Neca. 

O Sport Clube do Vale e o Serra Fute-
bol Clube são as equipas em jogo, com-
postas, cada uma, por dois atores de cada 
grupo de teatro. “Cada espetáculo corres-
ponde a um resultado final que é visível 
numa aplicação que os espetadores des-
carregam no telemóvel. Queremos que 
o público tenha a liberdade de votar no 
ator que vai desempenhar determinada 
personagem. É um desafio brutal para os 
artistas que decoraram dezasseis papéis, 
mas que, no palco, só desempenham qua-
tro”, explica o encenador, acrescentando 
que “cada jogo teatral corresponde a um 
resultado que, por sua vez, terá uma ta-
bela classificativa como nas aplicações 
normais de futebol”. 

A interação do público é feita través 
da aplicação digital FUTEBOL, desenhada 
pela Universidade de York para O Bando, 
e pode ser descarregada nos sistemas An-
droid e iOS, permitindo votar, em tempo 
real, nos jogadores que vão ocupar as po-
sições teatrais em cena. “Neste jogo a par-
ticipação do público será decisiva durante 
a peça, através deste sistema móvel”, su-
blinha João Neca.  

“Futebol-Espetáculo” está cena em 
Vale de Barris, de quinta-feira a sábado, 
às 21h00, e aos domingos, às 17h00. São 
intérpretes Abel Duarte, Eduardo Correia, 
Nylon Princeso e Fabian Bravo. 

O Bando leva a palco 
“Futebol-Espetáculo”

Espetáculo tem a particularidade de os espetadores 
decidirem, através de uma aplicação descarregada nos 
telemóveis, que ator desempenha determinado papel, o 
que constitui um desafio para os atores.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS  IMAGEM DR

O grupo do Montijo está 
a preparar duas novas 
coproduções. Uma com 
o Museu da Marioneta e 
outra com o Teatro Estúdio 
Fontenova.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS

“FUGA DE PRETÓRIA”

Integrado nas comemorações do 25 de 
abril, no Fórum Cultural vai ser exibida 
a curta-metragem “Fuga de Pretória”. 
O filme retrata a história real de dois 
jovens sul-africanos brancos declarados 
terroristas e presos em 1978, por 
trabalharem em operações secretas para 
o grupo de Nelson Mandela. 

Seixal
7 de maio, às 21h30

JOSÉ CID 

O cantor sobe ao palco do Auditório 
Municipal. Responsável por alguns dos 
maiores sucessos da música portuguesa 
e, recentemente, premiado com um 
Grammy Latino de Excelência Musical, 
o artista continua a atravessar gerações 
com os seus êxitos de sempre.

Alcácer do Sal
7 de maio, às 21h00

ANJOS  

O palco da Festa de Chagas recebe a dupla 
de irmãos. Surgiram em 1998 e, rapidamente, 
se transformaram num dos maiores 
fenómenos de popularidade da música em 
Portugal. “Ficarei”, “Perdoa” ou “Quero Voltar” 
são alguns dos êxitos do grupo. 

Sesimbra

7 de maio, às 22h00

“CRUZ DE GIZ” 

O Teatro de Animação de Setúbal sobe 
ao palco do Centro das Artes de Sines. 
Em cena, sete atores e uma compositora 
/ intérprete reproduzem o retrato de 
uma sociedade alimentada de sectários 
e denunciantes que, pela resignação, 
medo e ilusão de grandeza, alimentam o 
monstro nazi.    

Sines
12 maio, às 21h30

Agenda
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