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Atividades até final
do ano e Plano e
Orçamento para 2018

Editorial

Na Assembleia Geral marcada para o próximo dia 23 de novembro, iremos apresentar
e submeter à aprovação dos sócios, o Plano
de Atividades e o Orçamento da SIB A Voz
do Operário para 2018, os quais espelham o
contínuo reforço da atividade e o prosseguimento do equilíbrio económico e financeiro.
No ano em curso consolidámos a atividade, designadamente na área educativa,
em que a nossa oferta, abrangendo as valências de creche, creche-familiar, pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo, aumentou o número de inscrições, ficando o conjunto dos
nossos equipamentos (Graça, Ajuda, Ajuda-Creche, Restelo, Laranjeiro, Lavradio
e Baixa da Banheira) com uma ocupação
próxima dos 100%.
Para prosseguir a resposta adequada ao
acréscimo de atividade, também a estrutura de pessoal se reforçou com mais trabalhadores, ao mesmo tempo que levámos a
cabo uma reestruturação interna, dotando
A Voz do Operário da capacidade necessário para prosseguir o bom desempenho no
serviço prestado nas diferentes áreas.
Prosseguiu o caminho de sustentabilidade económica e financeira da Instituição, pesem as dificuldades acrescidas pelo
facto de as comparticipações das entidades públicas manterem o mesmo valor por
criança há largos anos, enquanto os custos
têm vindo a subir, designadamente as remunerações com pessoal, que muito justamente têm vindo a ser atualizadas. Mesmo
assim, esperamos apresentar no final deste
ano um resultado equilibrado, enquanto
para 2018 tal só será possível com o acréscimo das receitas, muito especialmente
nos apoios das entidades públicas, pelo
qual naturalmente nos iremos bater.
Saliente-se que, em paralelo com o caminho de equilíbrio da situação económica
e financeira que vem sendo prosseguido,
não descurámos a realização de importantes investimentos, sem os quais não seria
possível manter (e melhorar) a elevada da
qualidade do serviço prestado.
Estes investimentos abrangem não só
os diferentes equipamentos educativos,
mas também outro património detido pela
Sociedade, como seja o imóvel da Calçada
Agostinho Carvalho, onde decorre uma
obra de reabilitação total do edifício, para
que posteriormente o mesmo possa constituir uma fonte de rendimento para apoio
à atividade de A Voz do Operário.
Salientem-se igualmente os investimentos na Sede, em que depois da transforma-

Se há eleições locais que podem ter leitura nacional são as do passado dia
1 de outubro. O mapa nacional dividido em 308 concelhos surge como uma
mancha cor-de-rosa, com pintas cor-de-laranja e algumas vermelhas.
Um dado que podemos assinalar: a votação dos eleitores que se deslocaram às urnas confirmou o que A Voz do Operário havia previsto na edição de setembro; as autárquicas de 2017 serviram sobretudo como teste
à direita e a direita chumbou neste teste, mormente o PSD. De 720 mandatos conquistados (alguns em coligação) em 2013, o partido de Passos
Coelho ficou-se agora nos 588 (com uns quantos obtidos em coligações
com outros partidos como o CDS). Uma expressiva derrota.
Mas, se excetuarmos o Município de Lisboa, a líder do CDS também
não pode cantar vitória. O seu partido conquistou em 1 de outubro de
2017 apenas mais três mandatos que os que havia alcançado em 2013 (de
novo, em diversos municípios concorreu coligado com outros partidos) e
apenas mais uma presidência de câmara municipal, decerto um resultado muito aquém do esperado por Assunção Cristas. O CDS não conseguiu
capitalizar o descontentamento da direita, com o PSD de Passos Coelho.
A surpresa, porém, veio da coligação entre comunistas e ecologistas; a
CDU perdeu 42 mandatos no todo nacional e dez presidências de município, algumas emblemáticas como a de Almada, onde desde que se realizam eleições para órgãos do poder local, os comunistas e seus parceiros
de coligação sempre haviam ganho. Há 43 anos que a Câmara Municipal
de Almada era presidida por um comunista.
Os votos do eleitorado da CDU foram direitinhos para o PS. Daí que
se possa afirmar que, pese embora diferenças locais, os resultados destas
eleições autárquicas proporcionam a uma leitura nacional. Eleitores que
há muitos anos confiavam o seu voto à CDU optaram agora por o depositar no PS.
O PS ganha assim e sobretudo um enorme capital de confiança para
continuar a ser Governo, mas um governo que os portugueses querem
que rompa definitivamente com as políticas de direita impostas por PSD
e CDS. Por isso, este eleitorado vai exigir mais do atual Executivo de António Costa. Terá mesmo de exigir mais em matéria de salários, direitos laborais, reformas e pensões, defesa e melhoria de serviços públicos,
justiça fiscal e social, justiça na redistribuição da riqueza, equidade no
tratamento judicial, etc, etc. Terá de exigir uma verdadeira política de
esquerda. Ou seja mais. Muito mais.

ção da Sala João Hogan num auditório e da
criação de instalações para a Área Associativa, temos agora como objetivo a reabilitação do Salão de Festas, nomeadamente a
sua insonorização e climatização, por forma
a que o mesmo possa ser melhor aproveitado na realização de iniciativas que libertem
meios para a restante atividade.
Ainda em 2017 temos vários eventos
programados, de que realçamos já em Nnvembro, a comemoração do 138.º aniversário do nosso jJrnal, a publicação de uma
revista sobre o Fado n’A Voz, a realização
de uma Gala de Fado e ainda uma iniciativa
a propósito da passagem do 75.º aniversário morte de Bento Gonçalves.
O Plano de Atividades e Orçamento
para 2018 que apresentamos aos sócios,
prossegue a linha de rigor que vem sendo
seguida, apostando no bom nível de atividade, mantendo uma elevada qualidade
do serviço educativo e do apoio social, valorizando e rentabilizando o património,
prosseguindo a publicação regular do Jornal, mantendo atualizado o nosso sítio na
internet, promovendo iniciativas culturais
diversificadas, reforçando a oferta existente a nível desportivo e participando ativamente no movimento associativo.
Prosseguirá o trabalho a desenvolver
junto da biblioteca, com vista à possibilidade da abertura ao público de uma parte do seu acervo, incluindo a procura de
apoios financeiros para a concretização do
projeto, bem como o estabelecimento de
parcerias externas, designadamente com
autarquias, escolas, universidades, centros
de investigação, associações culturais e sociais e bibliotecas e arquivos.
Vamos comemorar o nosso 135.º aniversário, onde publicaremos um livro a
propósito desta efeméride e mais uma vez
homenagearemos uma personalidade (ou
entidade) de mérito reconhecido.
Participaremos ativamente nas atividades do movimento associativo, designadamente nas comemorações do 25 de Abril e
do 1.º de Maio, bem como nas Festas de Lisboa, com a nossa Marcha Infantil e os nossos arraiais populares, que de novo constituirão um ponto de encontro e convívio.
É muita a atividade que temos pela frente, cujo sucesso será tanto maior, quantos
mais sócios e amigos consigamos envolver
no desenvolvimento do nosso trabalho.
Manuel Figueiredo,
Presidente da Direção

Tempo de exigir mais.
Muito mais

A.G.
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Lançamento em 2018

Os 135 anos d’A Voz
contados em livro
Em 2018, o ano em que a Sociedade
de Instrução e Beneficência A Voz
do Operário celebra 135 anos, sairá
a publicação mais completa sobre a
História da Instituição, produzida até
à data. Resultado de um minucioso
trabalho de pesquisa e escrita de Alberto Franco, o livro reunirá o vasto
espólio de um percurso singular, nas
suas mais amplas dimensões - associativa, educativa, cultural, social - e
colocá-lo-á ao dispor da comunidade.
O livro será lançado em fevereiro
de 2018, aquando do aniversário da

Sociedade, com um preço de 35 euros. Porém, a reserva e compra antecipada poderá ser feita pelo valor
de 30 euros. Esta compra antecipada
tem um caráter solidário, pois representa um contributo essencial à edição da obra, que pela sua exigência
representa um pesado investimento.
Para adquirir antecipadamente
um exemplar contacte o número de
telefone 218862155, o email ritamorais@vozoperario.pt, ou em qualquer um dos equipamentos educativos de A Voz do Operário.

No dia 12 de novembro, a Sociedade A Voz do
Operário vai realizar a sua primeira Gala de
Fado. A programação terá um conjunto alargado de artistas e contará com a atribuição
de prémios – uma estatueta, simbolizando
o fado – a personalidades ou instituições ligadas direta ou indiretamente ao fado, e que
são publicamente consideradas e reconhecidas pelo seu mérito, inovação, estilo e contributo para o Fado e para Instituição.
Esta gala tem um carater intrinsecamente solidário, sendo voluntária a participação
de todos os artistas, dado que um dos objetivos finais desta gala é a angariação de
fundos para as necessárias obras de requalificação do Salão de Festas da Sociedade, por
forma a dar continuidade a todas as atividades culturais e associativas.
Sendo esta uma gala de solidariedade, é
de referir ainda, não só a participação voluntária dos fadistas, músicos e apresentadores, mas também do artista plástico
Bruno Netto, que desenhou a imagem que

serve de base a toda a publicidade referente
à gala, bem como a estatueta que será entregue aos nossos homenageados. O quadro
feito por Bruno Netto vai ser leiloada n’A
Voz do Operário. Mais detalhes sobre este
leilão serão dados a seu tempo.
A ligação entre a Sociedade de Instrução e
Beneficência A Voz do Operário e o Fado remonta à sua criação, no final do século XIX.
Ao longo de mais de um século, inúmeras
foram as personalidades do mundo do fado
que ajudaram a manter viva uma atividade
regular, através de sessões de fado realizadas
ou apoiadas pela Instituição. De igual modo,
as páginas do jornal A Voz do Operário foram
um espaço sempre aberto, para muitos autores lá registarem os seus poemas e defenderam o fado enquanto expressão cultural das
classes trabalhadoras. É esta relação indissociável que se pretende agora celebrar através
da realização de uma grande gala anual do
Fado d’A Voz do Operário, organizada em
parceria com a Música Unida.

Associativismo n’A Voz

Atividades associativas já começaram
A Sociedade A Voz do Operário também é uma associação. Uma associação que teve o seu ímpeto fundador no
jornal A Voz do Operário e que ao longo de uma centena de anos tem vindo a desenvolver a sua atividade nas
áreas social e cultural. Assim sendo as atividades que a
SIB A Voz do Operário oferece na sua sede orientadas ao
público infanto-juvenil são não só acessíveis aos alunos
da Escola da Graça, como a todos os sócios que se encontrem nessa faixa etária.

Neste momento, A Voz do Operário tem um conjunto
alargado de atividades - judo, guitarra, capoeira, ballet,
inglês, expressão plástica, jogos de tabuleiro, karaté,
yoga e campismo -, que visam uma formação integral
das crianças. Uma formação que passa pelas artes plásticas, artes performativas e pelo desporto.
Além das atividades que decorrem na sede d’A Voz do
Operário, a Sociedade tem também duas parcerias: com
o Grupo Eira que gere o Teatro da Voz, localizado mes-

mo ao lado da sede d’A Voz, onde são ministradas aulas
de dança contemporânea e aulas de dança-teatro tanto
para menores como adultos e seniores e com o Grupo
Desportivo do Castelo, para a prática de futsal infantil.
As inscrições nas atividades associativas e extracurriculares podem ser feitas na secretaria da sede da Instituição ou através do e-mail geral@vozoperario.pt. Os
preços e horários estão disponíveis em www.vozdoperario.pt (área associativa).
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Escolas d’A Voz do Operário
Centro de Convívio d’A Voz

Um dia de sonho
para os idosos
do Centro
de Convívio

Segundo ciclo está diferente
O 2.º ciclo da Escola A Voz do Operário está diferente.
Mudar a Escola e, também a sala de aula, é de facto,
uma das tarefas mais inovadoras, principalmente se
desejarmos uma real mudança no campo da prática.
Os alunos do 2.º Ciclo da nossa Escola são um grupo, uno, que não se divide, nem se espartilha ou se
cataloga. Somos um grupo, com um objetivo comum:
tornar este caminho num sinónimo de sucesso.
O desafio a que nos propomos, de acordo com o

introduzir mudanças a nível cognitivo, social e afetivo e não apenas formar através da transmissão de
conhecimentos. Formar é induzir mudanças de comportamento, métodos, atitudes e representações.
Face a estas ideias, ambições, sonhos, houve um
cuidado especial na organização dos tempos letivos. O objetivo principal foi proporcionar o maior
número de momentos possível em que, no mínimo,
dois Professores estejam em sala de modo a apoiar

modelo instituído, é criar um ambiente de verdadeira inclusão, em que todos têm oportunidade de
construir um percurso escolar adaptado às suas características e necessidades. O trabalho/método organizado pretende estimular e garantir que cada um
desenvolve mecanismos próprios de aprendizagem.
Importa saber se e como é que os alunos aprendem, se
e como é que desenvolvem as suas potencialidades. O
estímulo à tomada de decisões é constante e, envolver
os alunos nessa tarefa, implica que se responsabilizem, implica até um certo grau de improvisação que
os conduz a uma série de questões às quais têm de encontrar resposta. E fazem-no naturalmente em grupo,
pois o todo é vantajoso em detrimento de estarmos
sós com uma tarefa em mãos. Neste sentido, a maisvalia de termos grupos que integram ambos os anos
(5.º e 6.º) enriquece indubitavelmente esta procura e
acelera a chegada à tão ansiada resposta. Trabalhando
conjuntamente em tarefas complexas, resolvem problemas e encontram soluções que, trabalhando sozinhos, não seriam capazes de resolver. Trabalhando
em grupo, apoiam-se mutuamente, cooperam.
É importante que interiorizemos que a Escola não
é apenas a Matemática e o Português, ou as Ciências e a Educação Física, entre outras. A Escola deve
abranger as dimensões do saber, do ser, do formar-se,
do transformar-se, do decidir, do intervir e do viver
e conviver com os outros. A Escola deve conseguir

e orientar o grupo. As salas estão organizadas com
os instrumentos de pilotagem, através dos quais os
alunos podem gerir o seu trabalho o mais autonomamente possível.
Integradas no horário, a par das disciplinas, os alunos de A Voz do Operário têm áreas não disciplinares
cujo objetivo é trabalharem a transversalidade do currículo através de Projetos cujos temas são lançados
pelos Professores: A1, que agrupa Português, Inglês e
História e Geografia de Portugal; A2, Ciências Naturais e Matemática; A3, que junta a Educação Visual,
Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação
Física. Na área de TEA/TP (Tempo de Estudo Autónomo/Tempo de Projeto) os Projetos, cujos temas são
integralmente escolhidos pelos alunos, há também
momentos privilegiados para apoiar os alunos que estejam a experimentar algum tipo de dificuldade.
A Expressão Dramática enriquece as nossas quintas-feiras. As aulas são dinamizadas preferencialmente com ambos os grupos, A e B, apesar de existirem momentos em que estes se agrupam em menor
número com vista à prática de exercícios específicos.
Acontecem no teatro da Voz e, em conjunto com todas as outras áreas e disciplinas, completam o quadro pedagógico que acreditamos fazer sentido.

No dia 18 de setembro realizou-se a iniciativa “Um
Dia de Sonho – Casting para o Calendário Solidário
2018”, que decorreu no Centro Ismaili de Lisboa. O
dia consistiu numa visita guiada ao Centro Ismaili
e os utentes do Centro de Convívio participaram de
atividades como sensibilização para os cuidados da
pele, sessão de maquilhagem, sessão fotográfica e
atividades de psicomotricidade.
Os utentes puderam ainda participar no calendário solidário que a associação Entre Idades promove
anualmente. A visita ao Centro Ismaili foi um dos
pontos altos do dia, com muitos dos utentes a real-

çarem a importância de se conhecerem diferentes
culturas, deixando para trás preconceitos que em
nada correspondem à realidade.
Esta iniciativa foi organizada em parceria com a
IPSS Entre Idades, com a qual A Voz do Operário
já tem colaborado em diversos momentos e com a
qual está, neste momento, a elaborar um protocolo
de colaboração.
De referir ainda que no dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso e, como tal,
o Centro de Convívio d’A Voz do Operário promoveu
várias atividades dirigidas à população idosa.

Sandra Pina Pereira
Coordenadora Pedagógica do 2.º ciclo da Escola da Graça
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A Voz do Operário

Título da imprensa operária mais antigo
A Voz do Operário entra este mês no seu 139.º ano
de publicação ininterrupta, afirmando-se assim
como título de imprensa operária em publicação
mais antigo. São 138 anos de momentos melhores
e outros piores, mas sempre com a determinação
que o fez nascer: dar voz aos que não têm voz na
imprensa cada vez mais concentrada e detida por
grupos de comunicação ao serviço do capital.
A Voz do Operário, por força dos constrangimentos que foram impostos à imprensa operária,
é hoje um órgão de informação regional. Com uma
diferença sobre os demais - A Voz do Operário está
comprometida, como desde há 138 anos, com os
anseios dos trabalhadores e do povo. E deste compromisso não abdica.
Nascido pela mão de operários da manufatura
de tabaco, custeado pelos seus magros salários,
mantido pela criação de uma sociedade com o
seu nome e pela abertura desta a outras classes
trabalhadoras, o jornal A Voz do Operário desempenhou, no final do século XIX e início do século
XX, um papel ímpar na defesa dos direitos dos
trabalhadores e na denúncia do regime republicano burguês que, em 1910, sucedeu à monarquia.
Na rubrica “A Voz do Operário há 100 anos”, publicada mensalmente na última página do jornal,
é possível aferir das preocupações, reivindicações,
anseios das classes trabalhadoras de então e até da
atualidade das mesmas mais de um século volvido.
No ano em que A Voz do Operário assinala 138

anos de publicação ininterrupta, uma outra data
merece ser evocada - a do centenário da morte de
Angelina Vidal, uma das primeiras mulheres jornalistas portuguesas e a primeira mulher chefe
de redação de A Voz do Operário. Feminista, comprometida com a luta dos trabalhadores e com a
emancipação das mulheres, Angelina Vidal deixou
nas páginas do jornal inúmeros artigos de denúncia e de defesa da causa das mulheres que, com o
advento da República, não viram a sua situação
melhorada.
Ao longo destes 138 anos de publicação, A Voz
do Operário não teve sempre períodos bons. Duas
guerras mundiais e a instauração da ditadura fascista em Portugal mutilaram muito o seu conteúdo, a sua periodicidade e mesmo a sua missão. Porém, sobreviveu e sem nunca abandonar a causa
dos trabalhadores.
Agora, em 2017, A Voz do Operário continua a
manter a sua periodicidade mensal e a pugnar por
honrar o Jornalismo e, sobretudo, o princípio que
norteou a sua criação: dar voz aos que não têm voz.
Sem esquecer, claro está, a vida da Sociedade que o
sustenta e que continua a cumprir a nobre missão
de estar ao serviço da formação, do conhecimento,
da cultura, do lazer dos trabalhadores.
Se se poderia ir mais longe? Claro que sim. Se
não faltassem os meios e os apoios.
No entanto é com orgulho que se afirma: parabéns jornal A Voz do Operário!
A.G.

Homenagem a Violeta Parra

Salão de Festas encheu-se

No dia 4 de outubro, dia em que se assinalou o centenário
do nascimento de Violeta Parra, o grupo El Sur e A Voz do
Operário organizaram uma homenagem à artista chilena. O

Salão de Festas encheu-se para ouvir as canções de Violeta
Parra na voz, entre outros, de Vitorino e Hélder Moutinho.
De acordo com o grupo El Sur, a homenagem e o êxito

alcançado pela mesma foram “um brinde a Violeta Parra e à sua herança que mudou para sempre a música da
América Latina e do mundo”.
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Resultados das eleições autárquicas na Área Metropolitana de Lisboa

Eleitores exigem
políticas de esquerda
No concelho de Lisboa, a CDU subiu 2 mil votos, os sociais-democratas viram mais de metade do seu eleitorado
fugir para os centristas. Quanto ao PS, desce em Lisboa, agora com Fernando Medina a liderar a lista para
a Câmara Municipal, mas sobe (significativamente) nos municípios da margem sul do Tejo. O Bloco de Esquerda
também vê a sua votação reforçada e de um autarca eleito em executivos municipais passa a contar com seis,
incluindo um em Lisboa. A CDU é a força com os resultados mais díspares – da perda da presidência da Câmara
Municipal de Almada detida há 43 anos à maioria absolutíssima conseguida na autarquia setubalense, comunistas
e ecologistas registam derrotas e vitórias.

Ao contrário do verificado a nível nacional, em que a direita, nomeadamente o PSD, sozinho ou coligado com o
CDS, sofreu uma pesada derrota, nas
eleições autárquicas realizadas no
passado dia 1 de outubro, na AML o
partido de Passos Coelho conseguiu
ver dilatado o número de votos, relativamente às autárquicas de 2013.
Porém, tal como sucedeu a nível do
País, é o PS que mais vitórias obtém,
conquistando a maioria nos 18 municípios da AML, embora perdendo votos em
Lisboa e três mandatos na Câmara Municipal, cuja presidência continua a deter.
Da análise aos resultados eleitorais obtidos pelas forças políticas com
assento parlamentar (excetuando o
PAN), em cada concelho, conclui-se
que houve comportamentos muito
diferentes dos respetivos eleitorados.
No entanto, há um dado que parece
comum, com duas ou três exceções, o
PS de António Costa recebeu um enorme voto de confiança, o que não estará
dissociado da sua atuação enquanto
Governo central. Os socialistas detêm
agora nove presidências de municípios, a CDU de seis, o PSD de duas e
uma lista “independente” de uma.
A reter ainda o recuo da abstenção
na AML em cerca de quatro pontos
percentuais, o que, numa leitura possível, terá beneficiado sobretudo o BE.
Para a análise dos resultados foram
considerados o total de votos obtidos
por cada força política para a eleição
da câmara municipal, o número de
mandatos conseguidos em cada um
deste órgão e de presidências de juntas de freguesia.

Alcochete

Almada

Amadora

Uma clara transferência de votos da
CDU para o PS fez com que a primeira perdesse a presidência do Município que detinha com maioria absoluta.
Este é um dos concelhos da AML onde
a coligação PSD+CDS viu a sua votação
crescer. O Bloco de Esquerda (BE) não
apresentou candidatura à Câmara Municipal de Alcochete.

Há 43 anos que os comunistas e seus
parceiros de coligação detinham a presidência do Município almadense que,
no dia 1 de outubro, passou para o PS
embora por uma escassa diferença de
votos, o que faz com que CDU e PS tenham igual número de eleitos no executivo municipal. Assinale-se ainda a
entrada do BE neste.

Um concelho onde o PS não só cresce
em votos, mantém a maioria absoluta
no executivo municipal e faz o pleno
conquistando todas as juntas de freguesia, com o PSD a perder a única presidência de freguesia que detinha. Um
desempenho menos feliz da CDU que
passa de segunda para terceira força
mais votada – o PSD assume agora a

Resultados Autárquicas 2013 e 2017 na Área Metropolitana de Lisboa
PS

CDU
2017

2013
Votos CM

JF

1 200

1

0

Almada

15 518

3

Amadora

27 204

Barreiro

2017

2013

Votos CM

JF

Votos CM

JF

Votos CM

JF

2 856

3

1

3 835

5

3

2 666

2

2

1

20 810

4

2

23 479

6

4

20 497

4

3

7

5

29 845

7

6

11 458

2

0

7 601

1

0

8 882

3

0

12 923

4

3

14 374

5

4

11 448

4

0

Cascais

14 143

3

1

22 492

4

1

7 366

0

0

5 759

1

0

Lisboa

117 257

11

17

106 110

8

18

22 446

2

1

24 138

2

1

Loures

25 701

4

4

24 737

4

6

28 665

5

5

28 701

4

4

Mafra

8 079

3

1

7 637

2

1

3 515

1

0

1 957

0

0

Moita

5 944

3

0

7 208

3

0

10 922

5

4

10 218

4

4

Montijo

4 729

3

3

8 591

4

5

4 300

2

1

3 803

2

0

Odivelas

20 821

6

3

26 381

6

4

11 275

3

0

8 671

2

0

Oeiras *

12 635

2

1

11 042

1

1

6 321

1

1

6 451

1

0

Palmela

5 007

3

0

6 540

3

1

9 248

5

4

9 397

4

3

Seixal

12 918

3

0

18 679

4

0

22 595

5

4

21 715

5

3

Sesimbra

3 498

2

0

5 302

2

0

6 735

4

3

7 964

4

3

Setúbal

10 491

4

0

9 777

3

0

16 798

6

5

22 429

7

4

Sintra

32 986

4

11

56 963

6

10

15 354

1

0

12 481

1

0

V. F. Xira

18 464

5

2

21 141

5

2

14 955

4

4

16 479

4

4

345 477

70

49

399 034

73

63

233 641

62

43

222 375

52

30

Concelhos
Alcochete

Totais
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segunda posição – e perde um dos dois
vereadores que tinha na Câmara Municipal, onde o BE consegue um lugar.

Barreiro
Carlos Humberto reconquistou em
2005, para a CDU, a presidência do
Município, perdida para o PS quatro
anos antes. O também ex-presidente
da Área Metropolitana de Lisboa não
pôde recandidatar-se por limitação
de mandatos e o PS conquista de novo
a autarquia barreirense, embora em
igualdade de mandatos com a CDU.
No Barreiro, PSD e CDS conseguem
igualmente mais votos do que os obtidos há quatro anos.

Cascais
O cenário sofre poucas alterações;
PSD+CDS crescem em votação, tal
como o PS que obtém mais um mandato no Executivo Municipal. De resto, esta é única alteração, e o vereador agora socialista substitui o que há
quatro anos havia sido eleito por um
grupo de cidadãos eleitores.

Lisboa

mento do CDS conseguido por Assunção Cristas que ficou com praticamente
todos os votos perdidos pelo PSD (quase metade dos alcançados em 2013). Só
em Lisboa o CDS conseguiu uma votação tão significativa, o que indica que
a direita preferiu claramente Assunção
Cristas a Teresa Leal Coelho. Também
a CDU viu reforçada a sua votação e
mantém os dois mandatos no Executivo Municipal, para onde o BE também
conseguiu eleger um vereador.

Montijo
O PS vê reforçada a sua votação e conquista a maioria absoluta no Executivo
Municipal. A CDU mantém os dois eleitos e o PSD perde o único que tinha.

Odivelas

formada por “independentes”, porém,
mantém-se como força mais votada e
até cresce em número de votos.

Seixal
A CDU mantém a presidência do Município mas perde um vereador para o
PS. Esta é a alteração mais significativa das autárquicas de 2017 no concelho.

Em Loures, o PS perde votos em relação
a 2013, mas mantém os quatro eleitos
na Câmara Municipal. A CDU vê ligeiramente reforçada a sua votação para
este órgão, mas perde um mandato. O
PSD (sem CDS) cresce e conquista mais
um mandato no Executivo Municipal.

A CDU foi a única força que não ganhou votos e o seu mandato no Executivo Municipal passou para o PSD
(coligado com o CDS). De assinalar
ainda que a CDU também perdeu a
única junta de freguesia que havia
conquistado há quatro anos e o PSD
consegue agora uma presidência de
junta de freguesia. Com isto, invertem-se as posições de CDU e PSD; a
coligação PCP-PEV passa a terceira
força e a coligação PSD-CDS a segunda força mais votada.

Mafra

Oeiras

Tudo a favor do PSD que vê reforçada
a sua maioria absoluta no Executivo
Municipal agora com sete eleitos. A
CDU perde o que tinha, o PS perde um
dos três que tinha.

Vencida a batalha judicial, Isaltino
Morais – julgado e condenado enquanto autarca por diversos crimes – vence
novamente as eleições no concelho,
onde o PS e o PSD perdem votos, o BE
fica na mesma e a CDU cresce.

Contrariando a tendência metropolitana e nacional, a CDU vê a sua votação crescer e muito no município
sadino, reforçando a maioria absoluta alcançada há quatro anos, com um
vereador ganho ao PS que, também ao
contrário do verificado na maioria dos
restantes concelhos da AML, perde votos neste concelho.

Loures

Moita

Sesimbra
Numa eleição que decorreu ainda sob o
luto da morte do presidente do Município Augusto Pólvora, a CDU vê reforçada a sua votação e mantém a maioria
absoluta no Executivo Municipal.

Setúbal

Fernando Medina não conseguiu o resultado obtido por António Costa, em
2013, e o PS perde votos na cidade-capital. Outro dado a assinalar é o cresci-

Palmela

Sintra

Com a perda de mandato da CDU, PSD+CDS conseguem um eleito na Câmara Municipal.

A CDU perde um mandato no Executivo Municipal que vai para uma lista

PSD

BE

CDS

Agora apenas com uma “lista independente” grupo de cidadãos na
corrida, o PS consegue a maioria absoluta no Executivo Municipal. Porém, é a coligação PSD-CDS que mais
cresce, passando de dois para quatro
eleitos na Câmara Municipal e conquistando duas presidências de junta
de freguesia.

2017

2013
Votos CM

JF

580

2

0

8 446

2

10 798

2017

2013

2017

2013

Votos CM

JF

Votos CM

1 963

2

0

**

0

9 362

2

0

3 244

0

0

6 409

1

0

2

1

11 253

2

0

3 231

0

0

4 321

1

0

***

2 885

1

0

3 912

1

0

1 962

0

0

2 318

0

0

424

28 005

4

3

35 520

6

3

2 997

0

0

4 056

0

0

***

***

51 085

4

5

28 350

2

5

10 392

0

0

18 003

1

0

***

13 361

2

2

18 877

3

1

2 594

0

0

3 107

0

0

2 523

0

12 732

5

10

18 738

7

10

**

1 290

0

0

1 195

1 493

0

0

2 107

1

0

2 026

1

0

2 562

1

0

4 168

2

1

3 676

1

0

1 084

0

0

960

0

9 677

2

0

12 705

3

1

2 631

0

0

3 559

13 210

3

0

7 216

1

0

2 554

0

0

2 252

1

0

2 702

1

0

1 046

0

5 613

1

0

7 036

1

0

3 440

1 572

1

0

1 947

1

0

5 152

1

0

4 910

1

16 941

2

0

38 385

6 642

2

0

194 612

37

22

JF

Votos CM

JF

**

Votos CM

JF

0

0

971

Votos CM

JF

Vila Franca de Xira

***
0

0

0

0

51 953

4

0

0

2 508

0

0

0

0

659

0

0

470

0

0

***

0

480

0

0

***

0

0

2 180

0

0

***

2 556

0

0

2 630

0

0

***

0

1 391

0

0

***

0

0

4 442

1

0

1 438

0

0

850

0

0

1 089

0

0

***

***

0

2 268

0

0

2 354

0

0

***

1 437

0

0

4

2

5 550

0

0

8 314

0

0

***

***

7 378

1

0

2 799

0

0

3 784

1

0

1 524

0

0

***

215 977

48

22

48 668

1

0

70 515

6

0

15 339

0

0

60 598

4

0

1 848
***
0

0

554

O PSD perde um lugar no Executivo
Municipal para o PS, a CDU vê reforçada a sua votação e o BE elege um vereador.

***
0

0

1 639

Fonte: Comissão Nacional de Eleições
* Quer a Câmara Municipal quer as restantes
assembleias de freguesia foram conquistadas
pela lista “independente” apoiada, em 2013, e
liderada por Isaltino Morais, em 2017.
** Não apresentou candidaturas no concelho.
*** Concorreu coligado com o PSD e outros.
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Casimiro Menezes - Presidente da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI)

“Envelhecimento ativo
não é os idosos
continuarem a trabalhar”
No dia 1 de outubro assinalou-se o Dia Internacional do Idoso, data que, habitualmente serve para debruçar um olhar
um pouco mais próximo sobre a realidade de um terço da população portuguesa. Casimiro Menezes, presidente
do MURPI, a mais antiga organização de reformados, pensionistas e idosos, conhece bem a realidade, para a qual
ainda olha com apreensão. E se é um passo importante, os 3,5 milhões de reformados e pensionistas passarem a estar
representados no Conselho Económico e Social, o presidente do MURPI assegura que a luta pelo direito ao gozo pleno
da reforma e do envelhecimento é para continuar.
peitar o direito ao trabalho dos idosos. Isto está plasmado
na estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável e o que se pretende é aumentar a idade de reforma
e tentar que as pessoas ainda continuem a trabalhar para
além da idade da reforma. Defendemos que quem, voluntariamente quiser continuar a trabalhar para além da idade da reforma o possa fazer, porém, as pessoas têm direito
a usufruir da sua reforma e do seu tempo de reforma. E
quanto maior esse tempo de reforma for, melhor. A sustentabilidade da Segurança Social tem de ser encontrada
através de maior empregabilidade e de uma melhor distribuição dos lucros das grandes empresas.

O projeto de “envelhecimento ativo” que
referiu visa o quê concretamente?
Surge como um plano global para o envelhecimento ativo
e saudável da população idosa. É um programa recentemente aprovado pelo Governo e que visa essencialmente
criar condições, para que as pessoas idosas continuem a
trabalhar.

Este País já é para velhos?
O problema do envelhecimento demográfico que se verifica no País tem sido utilizado para criar mais dificuldades
às pessoas. Porque diz-se que diminui o número de pessoas ativas, o que põe em causa todo o sistema, quer de
proteção aos cidadãos, como a Segurança Social e o Serviço
Nacional de Saúde, quer todos os outros sistemas. Há que
dizer, porém, que não é o envelhecimento que pesa, o que
pesa é a falta de emprego e de emprego com qualidade.
Por isso o essencial é que haja emprego com qualidade, o
que aumentará as contribuições para a Segurança Social.
Quando houver mais crescimento económico haverá mais
contribuições e o emprego com qualidade permitirá que
os jovens tenham possibilidade de definir o seu futuro e
organizar a sua família. Este é um fator que contribui segu-

Ou seja, sem direito ao gozo pleno da sua
reforma.
ramente para a inversão da pirâmide demográfica, mas que
só é possível com estabilidade no emprego e na família.

Nos dias que correm fala-se muito de
“envelhecimento ativo”. No contexto social
e económico português, como e em que
condições se promove o envelhecimento
ativo?
No MURPI dizemos que o envelhecimento ativo é o que estamos a fazer. Ou seja, a lutar para que as pessoas tenham
direito ao gozo integral da sua reforma, da sua pensão, da
sua velhice, socialmente integradas, com acesso ao Serviço
Nacional de Saúde, a reformas e pensões dignas, à cultura,
ao lazer. Recentemente, o ministro da Solidariedade Social
Vieira da Silva afirmou que envelhecimento ativo era res-

Exatamente. O envelhecimento ativo e saudável é definido
como um processo de otimização das oportunidades para
saúde, participação e segurança, para melhoria da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem, bem
como, manutenção da capacidade funcional que contribui
para o bem-estar das pessoas idosas, sendo a capacidade
funcional o resultado da interação das capacidades intrínsecas da pessoa com o meio. Nesta definição, embora muito lata, não cabe o trabalho. Pelo contrário, implica criar
condições sociais e de outra natureza que permitam o usufruto da reforma.

Verifica-se um aumento da esperança média
de vida. Como médico entende que este
aumento de anos de vida corresponde a uma
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melhor qualidade de vida dos idosos?
É uma questão que levanta vários problemas. Um deles remete para a qualidade dos anos de reforma e esta depende
da qualidade de vida que tivemos quando fomos ativos. Se
durante o trabalho ativo, houve condições más, quer laborais, de vida, quer de sustento, foram-se acumulando diversas deficiências de saúde que mais tarde se vão repercutir.
Um segundo problema resulta desse aumento da esperança
média de vida, graças a três fatores fundamentais – os progressos da medicina, o acesso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde e a todo o trabalho que o poder local, instituído
após o 25 de Abril, foi desenvolvendo, em particular em matéria de saneamento. Isto foi fundamental para que doenças
provocadas por falta de saneamento fossem reduzidas de
forma drástica -, mas o MURPI também tem feito notar que,
independentemente de todos estes importantes progressos,
o tempo de anos de reforma com qualidade é muito reduzido. Em Portugal, a média de anos de reforma com qualidade
é de oito anos; na União Europeia é de 12/13 anos. Porque
quando chegamos à idade de reforma transportamos situações clínicas complicadas Por exemplo, os problemas de
saúde mental são complicados e em Portugal não se tem
dado uma atenção especial à prevenção e promoção da saúde mental, pelo contrário. E a reforma é também uma rutura
com a vida ativa, com companheiros de trabalho e é por isso
uma perda. Essa perda, se não for acompanhada de atividade e integração social, cultural e desportiva, fará com que as
pessoas se ressintam e surjam problemas relacionados com
a depressão e outros de saúde mental.

Voltando um pouco atrás. Há pessoas que
chegam à reforma, à pensão, já com doenças
crónicas.
Sem dúvida. E têm dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque as taxas moderadoras são impeditivas
do acesso, normalmente têm uma carga medicamentosa
elevada e com as reformas baixas não é possível resolver o
problema da saúde ao mesmo tempo que as pessoas têm de
se alimentar. Este é um dado preocupante. Em agosto houve
um aumento extraordinário de dez euros, para os pensionistas com rendimentos não superiores a 631 euros. Foram
abrangidos um milhão e 800 mil pensionistas, alguns que
acumulam duas reformas, o que significa que cada uma dessas reformas está abaixo do valor do limiar de pobreza. Num
universo de 3,5 milhões de reformados, quase dois milhões
são pobres. Daí a nossa reivindicação de que em 2018 seja
necessário ir mais longe no que respeita à garantia dos rendimentos dos reformados. E de todos os reformados; as pensões mais baixas têm de ter um aumento substancial, mas
os que têm pensões mais elevadas também têm de as ver
aumentar, uma vez que também foram contribuintes que
contribuíram com maior percentagem ao longo da sua vida
de trabalho e é justo que tal seja reconhecido.

Tem-se vindo a assistir a uma inversão dos
costumes, por assim dizer. Isto é, de há uns
anos a esta parte, acentuando-se no período
do Governo PSD/CDS, muitos filhos deixaram
de poder auxiliar os pais com reformas baixas
e são estes pais com baixos rendimentos que
ainda têm de ajudar filhos e netos.
Este grupo social formado pelos reformados e pelos
pensionistas é um grupo que contribui para a coesão

social e de várias formas. Apoiando a família e assegurando de uma forma voluntária várias atividades
sociais que são fundamentais para que a sociedade,
que está a ser causticada pelos baixos salários, pelo desemprego, pela precariedade, consiga um equilíbrio e
permita a essas pessoas aguentarem todo este embate,
toda esta ofensiva das forças do capital que tem atingido fortemente os de mais baixos rendimentos, os mais
desfavorecidos.

Os reformados e pensionistas vão ter
assento no Conselho Económico e Social
(CES). Esta é uma reivindicação antiga
do MURPI – 3,5 milhões de reformados
e pensionistas equivale a um terço da

população portuguesa -, como a receberam?
Esta é de facto uma aspiração antiga do MURPI, há muito
exigida. A nova legislação vem assim permitir que a Confederação se candidate a um lugar no CES, onde está prevista a presença de dois representantes de organizações de
reformados. Porém, saliente-se que não é por aí que vamos
resolver os problemas dos reformados. Estar representado
no CES é um fator importante, onde os reformados podem
agora ter voz, mas não abdicaremos de continuar a contribuir para uma melhor consciencialização dos reformados,
pensionistas e idosos em relação aos seus direitos e de lutar para que estes sejam cumpridos.
Ana Goulart

”Só o Portugal de Abril respeitará o outono da vida”
Em título, o lema da Confederação Nacional de
Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) organização pioneira e ímpar no panorama europeu
que, em 2018, comemora 40 anos sobre a data da
sua fundação, a 27 de maio de 1978.
De acordo com o presidente do MURPI, o 40.º aniversário da Confederação será comemorado ao
longo de todo o próximo ano, com três momentos
altos: um seminário sobre o direito a envelhecer
e as políticas sociais, em janeiro; o tradicional piquenicão, em maio; e o Congresso do MURPI, em
novembro.
Casimiro Menezes destaca a organização do
MURPI, que nasceu como um movimento e evoluiu para uma Confederação, porém, “muito diferente de outras confederações. No MURPI estão
filiadas sete federações distritais de associações
de reformados, pensionistas e idosos e 170 associações [entre estas SIB A Voz do Operário, através do Centro de Convívio que funciona no edifício-sede] de 13 dos 18 distritos do País e uma da
Região Autónoma da Madeira”.
“Todas as associações e federações são totalmente autónomas do MURPI. A Confederação respeita

a autonomia de cada estrutura e a sua missão é
a de escutar o que estas têm a dizer e tentar resolver os problemas com que, quer as associações
quer os reformados, pensionistas e idosos, são
confrontados”.

Dia Internacional do Idoso

Direito a envelhecer com dignidade
No dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) enviou uma mensagem às associações nela federadas em
que refere que “sendo Portugal o quarto país da União Europeia com maior índice de envelhecimento, o MURPI continua a defender que o envelhecimento não pode nem deve
ser utilizado como pretexto para a necessidade de controlar
as despesas sociais; é fundamental promover uma melhor
distribuição do rendimento nacional, defendendo e consolidando as funções sociais do Estado e dos serviços públicos
como instrumentos insubstituíveis de superação dos graves
défices das políticas sociais realizadas, nas últimas décadas”.
Para tal, a Confederação preparou um caderno reivindi-

cativo que, ao longo do mês de outubro – Mês do Idoso -,
será levado aos diferentes grupos parlamentares da Assembleia da República e em que exige, entre outras medidas, “o
aumento real de todas as reformas e pensões; o reforço da
proteção social em situação de pobreza e de dependência;
uma política fiscal mais justa; o direito à mobilidade, à oferta
de transportes públicos de qualidade e a preços acessíveis; o
fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde e a melhoria
das respostas às necessidades do envelhecimento; o combate continuado às causas da pobreza, da violência sobre as
pessoas idosas, bem como do isolamento e da solidão”.
Medidas que, defende o MURPI, são urgentes e essenciais
para a consagração do “direito a envelhecer com dignidade”.
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D. Manuel Martins

“Bispo vermelho”
parte aos 90 anos
A Câmara Municipal de Setúbal decretou dois dias de luto municipal pelo falecimento de D. Manuel Martins, no passado dia
24 de setembro. “O bispo de Setúbal D. Manuel Martins fica
para sempre na memória de todos os setubalenses e de todos
os portugueses como o homem justo que sempre soube de que
lado deveria estar: do lado dos mais desfavorecidos, do lado

... a Cidade é carne e marmita
A frase que serve de título a esta crónica foi retirada da Bíblia e para além do seu sentido figurado, pode descodificar-se dizendo que a Cidade
possui um conteúdo humano (a que se juntam
outros elementos da biosfera, como os animais
que lá vivem e os vegetais que aí criam raízes) e é
igualmente continente (no solo-suporte onde se
coloca e em todos os edifícios que sobre ele os
homens ergueram).
Aqui se ousa referir que o livro sagrado dos
cristãos é manancial fecundo de ensinamentos
no campo do urbanismo e do ordenamento do
território, pois nele está relatado de forma clara
aquilo que alguns apelidam de “revolução sedentária”, talvez a primeira que o Homem, ser gregário, protagonizou quando lançou uma semente à
terra, esperou naquele sítio que ela germinasse,
crescesse, o alimentasse e lhe desse outras sementes que viriam a germinar ali ou em qualquer
outro sítio que ele escolhesse.
Tem contornos de argumento cinematográfico
a forma como essa “revolução” é relatada na Bíblia – Abel, filho de Adão e Eva, é pastor e conduz
os seus rebanhos por onde quer, Caim, irmão de
Abel, é agricultor, apropria-se de um pedaço de
terra que cultiva e na defesa das colheitas, produto do seu trabalho, assassina o irmão.
É permitido extrapolar o episódio dizendo que
se trata do confronto entre o nómada e o sedentário, entre o coletor e o terratenente ou entre
campesino (o homem do campo) e o urbanita (o
homem da cidade), e ainda, de forma mais ampla,
da cidade versus campo. A verdade é que na atualidade cada vez mais gente vive em cidades e pode-se concluir, sem ironia, que são seguidores de
Caim tido durante muito tempo sem apelo nem
agravo como o mau da fita.
Na historiografia moderna, no confronto cidade-campo tem surgido muitas vezes o elogio
da ruralidade – desde o mito do bom selvagem à
“Cidade e as Serras” ou quando o miserabilismo
levou o Estado Novo a premiar uma povoação encastrada nas rudes penedias da Beira-Baixa como
a “aldeia mais portuguesa de Portugal” e a conferir-lhe exemplaridade.
Mas o certo é que o grito de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” foi solto na Cidade e terá
sido aí que surgiram todas as tentativas de conciliação entre as realidades do mundo urbano e do
mundo rural – no conceito de Cidade-Jardim ou
na Carta de Atenas e na sua aspiração “ao Sol, ao
Ar e à Verdura…”

A corrente de pensamento que na última metade do século XX procurou que na cidade houvesse um contacto quotidiano com a natureza e
que teve significativa expressão no Plano de Urbanização dos Olivais, em Lisboa, não conseguiu
opor-se aos efeitos patológicos que as grandes
migrações provocaram no corpo das cidades.
O problema foi remetido para ações de planeamento e controlo das densidades (a relação
numérica entre indicadores caraterizantes das
funções urbanas, o número de habitantes e a área
territorial afeta), isto porque valores extremos
daqueles índices tanto estimulam como estiolam
fatores dinamizadores da vida de relação fundamental tanto na cidade como no campo.
Volve-se hoje, noutro sentido, a corrente de
pensamento e assume especial relevância em
países como o nosso, em que as estruturas do
povoamento estão há muito estabilizadas, mas
onde as assimetrias regionais são tão acentuadas.
Como, infelizmente, os fogos demonstram.
Impõe-se agora levar ao campo as condições
positivas do viver na cidade.
Foi, frase feita, espécie de palavra de ordem
daqueles que assim pensaram: “… é preciso dar
aos camponeses, mulheres e homens, o direito de
«tomar a bica»” (como qualquer citadino), o que
simbolicamente poderia significar o direito à mobilidade, à convivência, à disponibilidade de uso
do equipamento social, tanto a escola como o centro de saúde, tanto os bombeiros como o banco, o
mercado e o café, e, como é óbvio, oportunidades
de trabalho.
É espectável que as últimas eleições autárquicas
e o mosaico político a que conduziram venha a ser
o início de um novo período de ação do Poder Local, porque se o continente (a marmita) já adquiriu
uma dinâmica otimista – no saneamento básico,
na requalificação do espaço urbano, na extensão
do sistema viário, na recuperação do edificado – o
conteúdo vivo (a carne) sofre ainda penalizações
no que se refere ao acesso à saúde e à habitação, à
mobilidade ou ao rendimento do trabalho.
Neste contexto, parece não haver dúvida que
a tarefa mais premente que está perante os novos autarcas é garantir a todos os seus cocidadãos
o direito pleno à Cidadania, qualquer que seja o
ponto do território onde vivam, no norte, no sul,
no litoral ou no interior.
Na cidade ou no campo.

daqueles por quem sempre lutou, por quem sempre levantou
a voz e por quem sempre estava disposto a sacrificar-se”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
Maria das Dores Meira acentuou que “o «bispo vermelho», como foi chamado, esteve sempre no lado certo da
história” e que será recordado “pela sua lucidez, humanismo, sentido de justiça e sentido de humor”.
Também a CGTP-Intersindical Nacional emitiu um comunicado em que refere que “faleceu um defensor dos Direitos Humanos, que denunciou as situações de desemprego, de salários em atraso, de fome e de injustiças sociais e
combateu as desigualdades, a pobreza e a exclusão social.
Enquanto defensor da elevação da consciência, de todos e
de cada um, para a importância da dignificação dos trabalhadores e a afirmação dos valores humanos e sociais, D.
Manuel Martins tornou-se uma referência para os que lutam por uma sociedade mais justa e solidária”.

D. Manuel Martins foi o primeiro bispo nomeado para a
então recém-criada Diocese de Setúbal, onde iniciou o seu
ministério episcopal no dia 26 de outubro de 1975.
Em 16 de julho de 1975, foi nomeado 1.º Bispo de Setúbal,
tendo sido ordenado em 26 de outubro. Na cidade sadina, encontrou um clima social marcado pela instabilidade e por todo
o tipo de carências, tendo procurado comungar vivamente a
vida daquele povo em cumprimento, aliás, do lema escolhido
na ordenação episcopal: “nasci Bispo em Setúbal, agora sou
de Setúbal. Aqui anunciarei o Evangelho da justiça e da paz”.
Com uma presença muito ativa, exerceu a sua ação pastoral,
até 24 de abril de 1998, numa vertente de serviço sobretudo
dos mais carentes e marginalizados, de tal maneira que algumas autarquias o designaram cidadão honorário, condecorando-o com várias medalhas de mérito, dando o seu nome ao
pólo de Setúbal da Universidade Moderna e à antiga Escola
Secundária n.º 1, localizada na Estrada do Alentejo.
A sua passagem por Setúbal durou 23 anos, tempo em que
a sua figura se impôs como personagem necessária à história
contemporânea de uma região que atravessou fases, no mínimo, problemáticas. A sua intervenção nem sempre foi pacífica e foi apelidado de “Bispo Vermelho”, com toda a carga
política que esse epíteto acarreta, numa tentativa de instrumentalização para combater o mediatismo de que usufruiu.
D. Manuel Martins foi agraciado com a grã-cruz da Ordem
de Cristo durante as comemorações do 10 de Junho de 2007,
realizadas em Setúbal, e com o galardão dos Direitos Huma-

Francisco Silva Dias

nos da Assembleia da República, a 10 de dezembro de 2008.
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Colina de Santana
saúde

Cuidado com os ossos
As células dos nossos ossos eliminam-se e
renovam-se constantemente a partir dos 40
anos de idade. A partir dessa altura a destruição é maior que a renovação e isso vai
produzir uma perda gradual da massa óssea
que aumenta ainda mais com a menopausa,
podendo provocar osteoporose que é uma
doença crónica, sistémica e generalizada do
esqueleto que por si só não causa sintomas,
em que existe uma diminuição da densidade óssea e alterações da microarquitectura e
da resistência ósseas, causando aumento da
fragilidade óssea e, consequentemente o aumento do risco de fraturas.
O factor hereditário tem influência. Se a
pessoa não come alimentos com cálcio, fuma
ou bebe álcool em excesso, se a menopausa
aparecer antes dos 45 anos. Tudo isto pode
levar à osteoporose.
Com o tempo, sobretudo a partir dos 6070 anos de idade, o nosso esqueleto vai perdendo massa óssea, o que leva muitas vezes à
diminuição de estatura e até de encurvamento. Há um exame que se deve fazer que é a
osteodensometria, para verificar se há perda
da massa óssea e qual o grau de osteoporose.
A vitamina D é importante para o nosso
organismo e a forma que o organismo tem
de a fabricar é através do Sol. Aconselha-se
a apanhar Sol, cerca de 15 minutos por dia,
quer seja no Inverno ou no Verão.
Atenção não se deve tomar suplementos
de cálcio por conta própria. Deve-se ter em
conta uma boa alimentação rica em cálcio.
Os alimentos mais ricos em cálcio são leite,
iogurtes, queijo, batidos lácteos, legumes,
nozes, avelãs, amêndoas, brócolos, couve-de
-bruxelas, espinafres, gambas, ameijoas, entre outros. Evite comer produtos processados
e bebidas gasosas. O sal, as fibras e as proteínas em excesso podem reduzir a absorção do
cálcio. O cálcio e o fósforo complementamse, mas o excesso do fósforo leva a uma menor assimilação do cálcio.
O magnésio favorece o equilíbrio entre o
cálcio e o fósforo. Encontramos o magnésio
sobretudo na levedura de cerveja, cereais integrais, frutas e legumes, que são fundamentais para a mineralização óssea.
Como vê se tiver cuidado com a sua alimentação pode evitar ou reduzir o risco de
certas doenças.

Lina Seabra-Diniz
Médica

Plano de Ação
Territorial avança
Já se comercializam apartamentos do Solar de Santana,
edifício do século XVII, localizado no Campo Mártires da
Pátria e, agora, transformado em condomínio de luxo. Na
propaganda a “um dos mais exclusivos projetos de reabilitação habitacional em Lisboa” é mencionado que o
Solar se situa numa zona que será alvo de profunda requalificação. Com o Hospital da Zona Oriental de Lisboa
a abrir no início de 2023, a Colina de Santana passa a ter
um uso diferente e, tudo o indica, ao alcance da bolsa de
muito poucos. E, claro, saem os hospitais que na Colina
ainda funcionam.
“As varandas e terraços são uma forte aposta deste empreendimento [Solar de Santana] que desfruta de grande
luminosidade interior. Jardim privado, com acesso direto
ao estacionamento, é outra marca de exclusividade”, lêse na propaganda da JLL e Porta da Frente, as duas empresas responsáveis pela comercialização do empreendimento do condomínio de luxo, que se saiba o primeiro a
nascer na Colina de Santana.
Outros se seguirão, com o encerramento, em 2023, dos
hospitais de São José e dos Capuchos, para onde está projetada a construção de 700 fogos,
muito provavelmente com
preços semelhantes aos do
Solar de Santana que a propaganda comercial não revela.
O tema que o edil de Lisboa Fernando Medina mais
recusou debater, nomeadamente com o candidato da
CDU João Ferreira, acaba por
ter o seu desenvolvimento
conhecido através da publicidade feita a um empreendimento privado. O designado Plano de Ação Territorial da
Colina de Santana está a avançar e com ele saem quatro
hospitais do coração da cidade - São José, Santa Marta,
Capuchos e Miguel Bombarda (já desativado) - que foram
vendidos à imobiliária pública Estamo em 2009 que agora
cobra ao Estado seis milhões de euros de renda anual.
No início deste ano, o PCP sublinhava que os “hospitais que se pretendem encerrar são diferenciados e com
especialidades únicas no país, como é o caso da unidade
de queimados de São José ou da unidade de transplante
pulmonar de Santa Marta”, acrescentando que o projetado Hospital de Lisboa Oriental “não terá capacidade para
absorver os serviços prestados pelos hospitais públicos”
da Colina de Santana.
Além de São José, Santa Marta e Capuchos, está também previsto o encerramento do hospital pediátrico D.
Estefânia, da Maternidade Alfredo da Costa e do hospital
Curry Cabral. “O encerramento destes serviços públicos,
para lá de lesar diretamente os milhares de utentes que

os utilizam, contribuiria para agravar o despovoamento
da cidade e teria fortes impactos no tecido social e económico da Colina de Santana”, argumentava o PCP, acrescentando que os “projetos imobiliários até à data conhecidos” para estes hospitais “não servem os interesses e as
aspirações da esmagadora maioria dos que vivem e trabalham em Lisboa, e em particular daqueles que vivem e
trabalham na área da Colina de Santana”.
Em entrevista concedida à agência à Lusa, no mês de
junho, o ministro da Saúde Adalberto Fernandes adiantava que “uma parte do São José ficará como hospital de
proximidade, para servir aquela população mais idosa e
que beneficiará muito de estar nos bairros antigos à volta” deste hospital.

Novo hospital de Lisboa será mais uma PPP
O ministro da Saúde anunciou o lançamento do concurso público para a construção do novo Hospital Oriental
de Lisboa – de Todos-os-Santos – e que a mesma deverá
iniciar-se no início de 2020, para ficar concluída em 2023.
Aparentemente
termina
um processo que se iniciou
em 2009 e foi alvo de sucessivos adiamentos.
Localizado entre as estações de metro de Chelas e
Bela Vista, o novo hospital
deverá custar 500 milhões
de euros, um investimento
que o ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes, descreveu como o
maior investimento público hospitalar das últimas décadas, numa intervenção no
debate do Estado da Nação. O hospital terá 875 camas e
estará preparado para expandir essa capacidade. Deverá
ainda ter um heliporto.
E será uma parceria público-privada (PPP) que vai
construir o hospital com “carácter infraestrutural, que
terá por objeto a conceção, o projeto, o financiamento,
a construção e a manutenção de uma infraestrutura hospitalar, durante um prazo total de 30 anos”. Três desses
anos serão relativos à construção do hospital e os restantes 27 para a “disponibilização e manutenção da infraestrutura” e “não inclui serviços clínicos nem o fornecimento de equipamento médico pesado”, que ficará a cargo do
Estado. “O risco privado está essencialmente associado
à construção da infraestrutura hospitalar e à sua manutenção, de forma a assegurar a sua disponibilidade para
a prestação os serviços clínicos integrados no SNS, que
ficará a cargo de entidades públicas”, assegura o Governo.
A.G.
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Bike sharing Lisboa

Setúbal

EMEL aluga bicicletas
e cobra 300 euros
de caução
A ideia é disponibilizar uma alternativa
de mobilidade e chama-se bike sharing
(partilha de bicicletas, numa tradução
livre). Acontece que para além do valor
diário do aluguer – 10 euros – a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) cobra ainda
uma caução de 300 euros que só é devolvida dois dias depois da entrega do
veículo.
A notícia é avançada pelo jornal online O Corvo que refere: “as novas bicicletas partilhadas da EMEL – rebatizadas
Gira, após a fase piloto, que durou todo o

desta grandeza, sai mais barato alugar
um automóvel.
Por enquanto o sistema de partilha de
bicicletas está a ser testado e inclui alguns bónus que no fim do ano cessam. A
partir de janeiro de 2018, “a primeira viagem ou fração de tempo passará a custar
0,20 euros para as bicicletas elétricas e
0,10 euros para as clássicas. E além do
valor fixo dos passes (mensal 15 euros;
anual 25), quem ultrapassar o tempo de
uso gratuito paga um euro pelo segundo
período de 30/60 minutos e dois euros
pelos seguintes períodos de 30/60 minu-

Forte de São Filipe ameaçado
A Câmara Municipal de Setúbal aprovou
a abertura de um concurso público urgente para a execução de uma empreitada de natureza estrutural numa encosta

afastada com recurso ao concurso público
urgente, o que faz com que este tipo de
procedimento seja imprescindível”, justifica a deliberação camarária.

do Forte de São Filipe. A obra visa estabilizar as encostas do Forte de S. Filipe e
garantir a segurança de pessoas e bens,
tanto na utilização daquele património
como nos espaços e equipamentos envolventes, nomeadamente o Parque Urbano de Albarquel e a estrada de acesso
às praias da Arrábida.
A autarquia, que realizou ações pontuais para reverter a tendência de instabilidade da encosta, solicitou a intervenção
do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), para encontrar uma solução
técnica que, após vários estudos, verificações e ensaios, culminou num projeto de
execução. “A ameaça real do interesse público, tanto a nível pessoal como material,
decorrente da reconhecida instabilidade
das encostas, atualmente, só pode ser

O concurso público urgente para a
empreitada “Intervenção de natureza
estrutural para evitar derrocadas na encosta do Forte de São Filipe” apresenta
um preço base superior a dois milhões de
euros e o prazo máximo de execução da
obra é de 165 dias.
O elevado investimento necessário
para a realização da obra, levou a Câmara
Municipal de Setúbal a apresentar uma
candidatura, aprovada, a fundos comunitários canalizados através do PO SEUR
– Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no
âmbito do Portugal 2020. A candidatura,
aprovada a 28 de junho de 2016, recebeu
uma comparticipação comunitária de
85%, ou seja, 2.408.991 euros do Fundo
de Coesão.

Moita
verão – podem encontrar-se na zona do
Parque das Nações, desde o final de setembro. A empresa municipal de mobilidade anuncia estas bicicletas, clássicas
e elétricas, como «a alternativa de transporte público mais amiga da cidade», que
vai ajudar a evitar o “stress dos transportes”» No entanto, quem quiser usar o serviço de bike sharing por um dia deverá ter,
pelo menos, 310 euros na conta bancária
ou no cartão associados ao PayPal, já que
o passe diário (dez euros) obriga a deixar
uma caução de 300€ – valor que fica congelado na conta durante 48 horas, após o
final do prazo do passe diário”.
O Corvo foi informado de que “como
está explícito nos Termos e Condições,
para o passe diário (não para o mensal,
nem para o anual) é necessário pagar a
caução”. Acontece que, com um valor

tos. Este valor não é descontado do preço
já pago – acresce ao preço do passe”.
De acordo com O Corvo, o serviço
de bike sharing existe em muitas outras
cidades, com preços bem mais “alternativos”. Em Cascais, o preço das BiCas
para um dia inteiro é de 3,90 euros para
as bicicletas convencionais ou 6,90 euros
se se optar pelas elétricas, sem caução
associada.
Por enquanto, as bicicletas só se encontram disponíveis na zona do Parque
das Nações, e o serviço funciona das 7 às
24 horas. A EMEL prevê a sua expansão
gradual para toda a cidade de Lisboa. Estas bicicletas não podem ser usadas por
menores, mesmo que acompanhados por
adultos – até porque só é possível desbloquear uma bicicleta por app, ou seja,
por utilizador.

Município requalifica escolas
No âmbito das candidaturas do Município
da Moita ao Portugal 2020 – Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área
Metropolitana de Lisboa (com um valor total
de investimento de 587 mil euros, comparticipado em 50 por cento pelos fundos comunitários), foram levadas a cabo intervenções de requalificação abrangendo a Escola
Básica da Moita, situada na Urbanização do
Palheirão, e a Escola Básica n.º 5 da Baixa da
Banheira. As obras consistiram na remoção
e substituição das telhas de fibrocimento
dos telheiros e coberturas dos edifícios (EB
n.º 5), bem como na requalificação dos pátios. A requalificação dos espaços exteriores
veio permitir a criação de espaços diferenciados e funcionais, adequados à prática de
atividades de caráter curricular, no domínio
das expressões ou de atividades lúdicas com-

plementares. O projeto contemplou ainda a
melhoria das acessibilidades e das condições
de segurança. Ainda no âmbito destas candidaturas, no próximo verão, será a vez da EB
n.º 1 do Vale da Amoreira entrar em obras de
requalificação.
Na Escola Básica n.º 1 da Moita, foi
construído um novo edifício onde vai funcionar o Centro de Recursos Educativos.
Neste novo espaço qualificado, foi instalada a Biblioteca Escolar, permitindo, assim,
aumentar os espaços destinados a aulas no
edifício principal e, consequentemente, a
continuação do funcionamento em horário
normal de todas as turmas.
A construção do Centro de Recursos foi
inteiramente assumida pela Câmara Municipal, num investimento que ronda os 63
600 euros.
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OE 2018

Esquerda exige melhores
salários e direitos laborais
O Orçamento do Estado para 2018 (OE
2018) já chegou aos grupos parlamentares e segue agora para discussão na
especialidade. Do pouco que ainda
se conhece do documento preparado
pelo Executivo PS de António Costa,
após negociação com a esquerda parlamentar – BE, PCP e PEV – há matérias em que o consenso parece ainda
não existir. Valor do salário mínimo
nacional e revisão da legislação laboral são duas. Porém, há alguns progressos em matéria de rendimentos e
justiça fiscal.
Aumento do salário mínimo nacional para 600 euros (reclama o PCP),
mais justa política fiscal (é já conhecida a intenção inscrita em OE de criação de dois novos escalões de IRS que
permitirão aliviar a carga fiscal dos
trabalhadores que têm rendimentos
entre sete mil e 40 mil euros anuais),
descongelamento de carreiras na administração pública e setor empresarial do Estado, cujos trabalhadores
não têm aumentos salariais desde
2009 (PCP e PEV exigem aumentos de
quatro por cento), aumento das pensões e reformas (o OE contempla um
aumento mínimo de 10 euros, após o
aumento extraordinário de igual valor realizado em agosto deste ano).
É este desempenho positivo da economia que a esquerda parlamentar leva
como argumento para, em sede de discussão na especialidade, ir mais além
em matéria de rendimentos e justa repartição da riqueza, medida em PIB.
Entretanto, e para além da criação
de mais dois escalões de IRS que vão
beneficiar cerca de um milhão e meio
de famílias, o Executivo de António
Costa inscreveu em OE a subida para
580 euros do salário mínimo nacional,
adiando para 2019 o aumento para 600
euros. Resta aguardar pelo resultado
da discussão na especialidade, dado
que PCP e PEV insistem nos 600 euros.
Ainda em matéria de rendimentos
há um dado relevante conseguido pelos comunistas: quem aufere um salário mensal próximo dos 670 euros
fica isento do pagamento de IRS. E o
Indexante de Apoios Sociais, cujo va-

lor se encontrava abaixo do valor do
limiar de pobreza, também vai evoluir
(o aumento ainda não é conhecido),
o que terá repercussões em vários
apoios sociais, nomeadamente subsídio de desemprego e subsídio social
de desemprego.
Outra medida já conhecida é o regresso do passe social sub-23, destinado sobretudo a apoiar a mobilidade dos estudantes, regresso que o

PEV exigia e conseguiu ver contemplado no OE 2018.

Direitos laborais
A reativação da negociação coletiva é
uma das reivindicações prioritárias da
CGTP-IN e de toda a esquerda parlamentar. Um estudo recente da Investigate Europe revela que “desde 2008 houve
mais de 400 mudanças nas leis laborais nos

Sindicatos

CGTP-IN convoca grande
manifestação nacional
A CGTP-IN convocou os trabalhadores dos setores público e privado, jovens, reformados e desempregados
para “uma grande manifestação nacional” em Lisboa a 18 de novembro.
O líder da Intersindical Nacional, Arménio Carlos, anunciou a manifestação, explicando que esta é uma luta
pela “valorização do trabalho e dos
trabalhadores, pela exigência do aprofundamento do rumo de reposição e
conquista de direitos e pelo combate
às injustiças e desigualdades”, entre
outras reivindicações.

Arménio Carlos anunciou ainda
uma campanha de luta contra a precariedade, através do lançamento de
uma petição nacional que, na sua opinião, vai “ser um marco no combate à
precariedade”.
Na petição, refere-se existirem
em Portugal mais de um milhão de
trabalhadores com vínculo precário
e atribui-se a esta precaridade “a insegurança no emprego e a incerteza
na vida dos trabalhadores e das suas
famílias e um problema para a demografia do País”.

países da União Europeia. Mas quatro em
cada cinco dos novos empregos são a tempo parcial ou a prazo. A desregulação das
leis parece ter aumentado a precariedade”.
Entre estas mudanças contam-se o
Código do Trabalho de Bagão Félix e as
duas revisões que o mesmo sofreu em
que o prato da balança das relações de
trabalho subiu muito e favoravelmente
para o lado do patronato.
Do embaratecimento dos despedimentos à precariedade – falsos recibos
verdes, pagamento à hora e à peça -, à
perda de dias de férias e redução do valor
a pagar por trabalho suplementar, foram
algumas de entre muitas outras matérias
inscritas na legislação laboral, com o propósito de favorecer os empregadores e
desfavorecer os trabalhadores. “Parece”,
afinal, que tiveram o efeito contrário aos
dos argumentos utilizados na sua defesa.
Nem promoveram o aumento da produtividade, nem o crescimento económico
e geraram ainda mais desemprego.
Esta é matéria em que PS e esquerda
parlamentar parecem estar mais distantes e de acordo com notícias recentes, o
Governo não vai cumprir em 2018 o que,
por pressão dos partidos de esquerda havia inscrito no seu programa em 2015 de
rever o regime contributivo dos trabalhadores pagos contra recibo verde, voltando
a adiar a medida para o final da legislatura, isto é, para 2019. Assim, os trabalhadores pagos contra recibo verde vão, para
já, continuar com a taxa contributiva nos
29,5%, não vão ter revisão de isenções,
permanecem com restrições no acesso ao
subsídio de desemprego e não é alterado o
conceito de entidade contratante.
Quanto à reativação da negociação e
contratação coletiva, em que BE, PCP e
PEV insistem, o ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social Vieira
da Silva, numa entrevista concedida em
agosto ao Diário de Notícias limitou-se a
afirmar que “no Parlamento, os diferentes partidos à esquerda e o próprio Partido Socialista admitem a necessidade de
poder fazer alterações à lei para evitar
que possa haver uma multiplicação de
perspetivas do que se pode fazer perante
a lei, ou seja, torná-la mais rígida”.
Há que esperar para saber quando.

14 internacional

Referendo à independência da Catalunha

Alemanha

Estado policial para impedir
o direito à autodeterminação

Ao fim
de 72 anos,
fascismo volta
ao parlamento

Mais de 90% (2.020.144) dos eleitores
disseram “sim” à independência da Catalunha, num referendo que ficou marcado
por confrontos com as polícias nacionais
– Guardia Civil e Policia Nacional – em
diversas secções de voto, que provocaram mais de 800 feridos. O “não” obteve 7,87% dos votos (176.565 eleitores),
e foram contabilizados 0,89% de votos
nulos e 2,03% de votos brancos, na consulta popular que decorreu no dia 1 de
outubro, para decidir sobre a indepen-

ção. O líder catalão falou à BBC pouco
antes das declarações à televisão espanhola do rei de Espanha, Felipe VI, que
considerou o referendo catalão “ilegal”,
apelou à união e qualificou a situação em
Espanha de “extremamente grave”.
Nas primeiras declarações que fez,
após o encerramento das urnas, Puigdemont endereçou uma saudação especial aos mais de 800 feridos pelas forças
de segurança que tinham sido enviadas
pelo Governo central de forma a impedir

a UE “não pode continuar a desviar o
olhar” depois dos resultados do referendo realizado no dia 1 de outubro.
“Somos cidadãos europeus e hoje sofremos a vulnerabilização dos nossos direitos e liberdades”, referiu Carles Puigdemont, exigindo uma “ação imediata” por
parte da União Europeia, por considerar
que a situação que se gerou na Catalunha “pela intransigência e repressão,
pela negação absoluta do reconhecimento da realidade, pela hostilidade face às

dência da mais rica região de Espanha,
responsável por 1/5 do PIB espanhol.
Segundo a Generalitat foi impossível contabilizar cerca de 770.000 votos, na sequência do encerramento de 400 escolas
e outros locais de votação e da apreensão
de urnas pelas polícias nacionais.
Em entrevista concedida um dia após
o escrutínio, o presidente da Generalitat,
Carles Puigdemont, assegurou à BBC que
o governo catalão “vai agir, para declarar,
de forma unilateral, a independência da
região autonómica” da Catalunha.
Quando questionado sobre o que faria
se o Governo espanhol intervier para tomar o controlo sobre o executivo catalão,
Puigdemont afirmou que “isso seria um
erro que mudaria tudo” e acrescentou
que atualmente não há quaisquer contactos entre Madrid e a sua administra-

que o escrutínio, que foi declarado ilegal pelo Supremo Tribunal de Espanha,
se realizasse. “Neste dia de esperança
e sofrimento, os cidadãos da Catalunha
ganharam o direito a ter um Estado independente na forma de uma República”,
declarou Carles Puigdemont.
O chefe de Governo catalão referiu ainda que os resultados finais do referendo
serão enviados nos próximos dias para o
Parlamento catalão, órgão “onde reside a
soberania do nosso povo, para que possa
agir de acordo com a lei deste referendo”.

exigências democráticas dos cidadãos do
nosso país, já não é um assunto interno,
mas um assunto de interesse europeu”.
Horas antes da declaração de Puidgemont, o presidente do Governo espanhol
tinha acusado os separatistas de “chantagear toda a nação”. Apesar da posição
de confronto perante o referendo, Mariano Rajoy apelou ao diálogo e reflexão
conjunta entre “todos os partidos com
representação parlamentar”. Perante a
confusão e a violência vivida ao longo do
dia e as várias assembleias de voto que
ficaram por abrir, Rajoy não esperava que
o governo regional pretendesse ler neste referendo um resultado conclusivo.
Rajoy disse mesmo esperar um regresso
à “normalidade constitucional” e que os
líderes catalães “não repetissem os erros
que têm cometido”.

À espera da UE
O presidente regional apelou a Bruxelas para que se envolva diretamente
no conflito que opõe o estado espanhol e a Catalunha, considerando que

A derrota da coligação CDU/CSU e a entrada do partido fascista AfD no parlamento alemão (Bundestag) marcaram
as eleições federais realizadas no dia 24
de setembro. Verdes e Esquerda conseguem reforçar-se em votos e mandatos.
Quem vai formar governo com a CDU de
Merkel é ainda uma incógnita.
Os democratas-cristãos (CDU) receberam 33% dos votos, um dos resultados
mais baixos da história do partido, apenas menor que em 1949, quando obteve
31%. Nas últimas eleições tinha conseguido 41,5%. Por seu turno os sociaisdemocratas (CSU) ficaram-se por 20,5%
dos votos, o resultado mais baixo desde sempre que levou o seu líder Martin
Schulz (ex-presidente do Parlamento
Europeu) a declarar que a CSU vai passar para a oposição e não põe a hipótese
de repetir a coligação com a CDU que
permitiu a Angela Merkel governar com
uma confortável maioria, nos últimos
quatro anos com Merkel.
A entrada no Parlamento da Alternativa para a Alemanha (AfD) deveu-se aos
12,6% dos votos recebidos, por um discurso contra a emigração, racista e xenófobo, bem ao jeito fascista. É a primeira
vez que, na História da Alemanha do
pós-guerra, uma força claramente de extrema-direita chega ao Parlamento. Ou
seja, algo que não acontecia desde 1945.
Os Liberais conseguiram 10,7% dos
votos e com isso o partido também regressa ao Bundestag, A Esquerda conseguiu 9,2% e os Verdes também registaram uma subida alcançando 8,9% dos
votos.
Como é que Merkel vai combinar as
posições opostas destes partidos em
questões como a Europa, a economia e
a imigração, é uma incógnita. Num curto comentário na sede da CDU, na noite
eleitoral, Angela Merkel disse que apesar
de o partido já ter tido muitas vezes resultados melhores, conseguiu o seu objetivo: “Somos a primeira força, podemos
formar governo, e ninguém pode formar
um governo contra nós.” A chanceler
disse ainda que quer ganhar eleitores da
AfD, ouvir os seus medos, entender as
suas preocupações, e tentar resolvê-los
mas sempre com boas políticas.

a Voz do Operário
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Folio 2017

1917 no ecrã

Revoluções, revoltas e rebeldias Cinemateca

Escritores de oito países vão marcar presença no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, que
cumpre a terceira edição, de 19 a 29 de outubro, sob o
tema “Revoluções, Revoltas e Rebeldias”. Aquela que é
considerada pela organização, a Câmara Municipal de
Óbidos e a Óbidos Vila Literária, a edição “mais internacional de sempre” do Folio contará, além dos autores
portugueses, com escritores de países como o Canadá,
Croácia, Brasil, França, Hungria, Colômbia e Espanha.
Anaïs Barbeau-Lavalette, Joseph Boyde, Rosemary
Sullivan e Patrice Lessard são os nomes confirmados
no âmbito de uma parceria com o Festival Littéraire
International de Montréal - Metropolis Bleu, do Canadá. A Sociedade de Escritores Croatas levará ao Folio os escritores Sibila Petlevski e Ivana Bodrozic. De
França participarão Laurent Binet e Maylis de Kerangal, na edição que contará ainda com as presenças de

Viktor Sebestyen (da Hungria), Jerónimo Pizarro e Plínio Apuleyo Mendoza (da Colômbia) e Fernando Aramburu, Dolores Redondo e J. A. González Sainz e César
Antonio Molina (de Espanha).
Os autores portugueses que marcam presença são
Manuel Alegre, vencedor do Prémio Camões 2017, Mário de Carvalho, Dulce Maria Cardoso, Carlos Querido,
Mário Cláudio, Henrique Monteiro, Anabela Mota Ribeiro, que foi curadora do Folio nas anteriores edições,
e Pedro Norton.
Os nomes foram revelados numa conferência de
apresentação do festival, no Museu do Aljube, em Lisboa, onde José Pinho, da Óbidos Vila Literária, adiantou que o leque de autores não está ainda fechado, e
“muitas outras participações estão a ser confirmadas
todos os dias”.
O Folio Mais lança ainda, nesta edição, a “Língua
- Bienal de Expressividades Criativas da Língua, Portuguesa - Brasil/Portugal 2018”, uma iniciativa da Associação Portugal Genial, presidida por Carlos Coelho,
que propõe “uma bienal sem papas na língua”, para
“fazer pontes linguarísticas” entre os dois países.
Sob o tema “Revoluções Revoltas e Rebeldias”, o Folio 2018 desenvolve-se em cinco capítulos - Autores,
Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais - juntando em Óbidos,
durante 11 dias, autores e artistas de 14 nacionalidades
e oriundos dos cinco continentes.

Agenda:
Século romântico
A Orquestra Académica Metropolitana apresenta
“O Fulgor do Século Romântico”, no dia 21, pelas 21
horas, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.
O concerto inaugural da IV Temporada Sinfónica
de Setúbal inclui a abertura de “As Hébridas”, Op.
26, de Félix Mendelssohn, e a Sinfonia n.º 2, Op. 73,
de Johannes Brahms. O espetáculo é dirigido pelo
maestro Jean-Marc Burfin e conta com o envolvimento de alunos do Curso de Direção de Orquestra
da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Mariana Pineda
Obra de teatro do poeta e dramaturgo espanhol
Federico Garcia Lorca baseada na vida e lenda de
Mariana Pineda Muñoz, figura destacada da resistência liberal (chamada no tempo de anarquista)
à tirania de Fernando VII na Espanha do século
XIX. O espetáculo tem encenação de Maria do Céu
Guerra e Mariana Pineda será interpretada por Rita
Lello com a participação dos restantes atores de A
Barraca. Mariana Pineda foi levada ao garrote a 26
de maio de 1831. Tinha 27 anos. O facto de se celebrar este ano em Portugal os 150 anos da Abolição

da Pena de Morte torna este espetáculo particularmente marcante.

Toda a cidade ardia
Até 29 de outubro, em cena no Teatro Aberto, o
espetáculo “Toda a Cidade Ardia”, texto e encenação
de Marta Dias, baseado em poemas de Alice Vieira,
volta à cena. A peça baseada na vida de uma mulher,
jornalista e escritora, atravessa os últimos 70 anos da
história do País. O texto parte de um ponto de vista
feminino para olhar não só para a forma como o jornalismo foi encarando a crescente entrada das mulheres na profissão, mas também a para a evolução
dos meios de comunicação social na sociedade contemporânea.

O trovador
A 17.ª edição da Semana da Língua Italiana no
Mundo, organizada pelo Instituto Italiano de Cultura
de Lisboa, conta , de 20 a 22 de outubro, com o espetáculo de ópera “O Trovador” que marca a primeira
passagem por Portugal da centenária Companhia de
Marionetas Colla&Figli, numa parceria com o Teatro
da Trindade por ocasião do seu 150.º aniversário.

promove ciclo
sobre a Revolução
Bolchevique
Em outubro, a Cinemateca Portuguesa exibe a segunda
etapa do Ciclo “1917 no Ecrã”, cuja programação tem por
objetivo mostrar filmes de diversas épocas e países, que
tenham alguma relação com a Revolução Bolchevique de
outubro de 1917 e a guerra civil que se lhe seguiu. Como
sucede com todos os acontecimentos históricos recuperados pelo cinema, a Revolução de Outubro teve grande
parte da sua imagem, do seu mito, forjado pelo cinema,
mas isto não se fez de maneira homogénea; houve filmes
que forjaram este mito através da representação dos seus
acontecimentos e outros que o recuperaram para fins totalmente diversos, casos respetivamente de Outubro, de
Sergei Eisenstein, e Reds, de Warren Beatty, que estão programados para o mesmo dia, quase num double bill, de maneira a cotejar as duas visões.
Na União Soviética, os mitos e os modos de representação da revolução e da guerra civil evoluíram ao longo do
tempo, à medida que estes acontecimentos se afastavam e
novas gerações, que não os tinham vivido, chegavam à idade
adulta e à realização de filmes. Pode-se observar esta evolução em oito filmes soviéticos realizados nos anos trinta, cinquenta e sessenta. Os primeiros, quando a revolução ainda
era um acontecimento recente e vivo (O Homem da “Espingarda e Os Marinheiros do Kronstadt); dos anos cinquenta, O
Quadragésimo Primeiro que retoma um tema abordado pelo
cinema soviético no período mudo, mas também dois filmes
que propõem uma nova leitura de conhecidos elementos da
representação da revolução, Pavel Korchagin e O Vento; e
também filmes realizados nos anos sessenta, mas proibidos
durante vinte anos, como O Comissário e O Começo de uma
Nova Era, além de uma obra de Artavazd Pelechian.
Os sete filmes não soviéticos escolhidos abordam de
modo bastante diverso os acontecimentos históricos que
descrevem: além de Reds, em que a revolução é um pano
de fundo para os amores dos protagonistas, há dois outros
clássicos do período mudo, que têm este mesmo enfoque:
The Volga Boatman, de Cecil B. DeMille, e Die Liebe Der
Jeanne Ney, de Georg Wilhelm Pabst. Um filme realizado
na Itália de Mussolini por Goffredo Alessandrini, o díptico
formado por Addio Kira e Noi Vivi, cujo tom oscila entre o
melodrama e a propaganda política, e também dois filmes
alemães que são abertamente de propaganda, mas vêm de
polos políticos opostos: Weisse Sklaven, realizado no período nazi, e Das Lieb Der Matrosen, uma produção da Alemanha de Leste marcam presença no ciclo “1917 no Ecrã”.
Da Finlândia, Doverie/Luottamus, uma coprodução com
a União Soviética, fortemente marcada pela estética soviética da representação da revolução. E a fechar este mês de
“1917 no Ecrã”, a segunda passagem de As Extraordinárias
Aventuras de Mr. Weste no País dos Bolchevistas, que inaugurou o Ciclo em setembro, porque este também é, parcialmente, um Ciclo sobre o grande cinema clássico soviético,
que nasceu da Revolução de Outubro. Dos 17 filmes apresentados, 11 são inéditos na Cinemateca.

última

CETA

PS e direita aprovam
acordo entre UE e Canadá
No passado dia 20 de setembro, o Acordo Económico e
Comercial Global UE-Canadá (CETA) foi aprovado com
os votos favoráveis de PS, PSD e CDS e os votos contra
de PCP, PEV, BE e PAN. Para a Plataforma não ao CETA
“é absolutamente inaceitável que um acordo comercial
desta dimensão e que interfere diretamente em vários setores da vida individual das pessoas (trabalho, saúde, justiça…) seja discutido em ambiente sigiloso e à margem do
debate público. Isto acontece em completa contradição

com o Projeto de Resolução n.º 606/XIII/2.ª, aprovado
em janeiro de 2017, que recomenda um «debate alargado
com a sociedade civil, nomeadamente com as organizações não-governamentais, sobre o Acordo Económico e
Comercial Global (CETA), antes da votação deste no Parlamento Português». Por seu turno, a CGTP-IN considera
que “a entrada em vigor provisória do Acordo constitui
uma manobra ilegítima da União Europeia sobre os estados membros no sentido de o considerar como um facto
consumado, de forma a impedir uma discussão ampla e
transparente a nível nacional e contornar quaisquer movimentos de oposição à sua ratificação”.
O CETA segue agora para promulgação pelo Presidente da República, embora várias organizações estejam
a desenvolver iniciativas com vista a que o documento
regresse ao Parlamento, para uma ampla a aberta discussão sobre o que se apresenta “como um acordo de
comércio livre entre a UE e o Canadá, mas, na realidade,
é muito mais amplo, por instituir mecanismos suscetíveis de conflituar com a soberania dos Estados e com as
respetivas ordens jurídicas constitucionais”, de acordo
com a Intersindical.
“A pretexto do livre comércio, este Acordo acentua um
processo de liberalização da economia e de privatizações,
não deixando nenhum setor ou área de negócio imune à
invasão das multinacionais e transnacionais e à sobreposição dos interesses destas aos direitos dos trabalhadores, dos povos e dos países. Segundo o CETA, os serviços
públicos essenciais não são inequivocamente excluídos
dos domínios suscetíveis de liberalização total nos países
europeus”, refere a central sindical no parecer enviado ao
Governo e grupos parlamentares, acrescentando que “o
capítulo do CETA referente aos direitos laborais (Capítulo
23) não estabelece disposições laborais em conformidade
com a Constituição da República Portuguesa e a Lei Laboral portuguesa e não assegura o respeito pelas normas

fundamentais da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre direitos no trabalho”.
“O mecanismo de resolução de litígios entre o investidor e o Estado (ICS) com comités e tribunais ad-hoc que
prevalecerão sobre as legislações nacionais dos respetivos países, retirará a órgãos de soberania a possibilidade de exercer o seu mandato constitucional, colocando
assim as empresas numa situação de vantagem perante
os estados e o interesse público nacional”, refere a CGTP-IN .
“Um Acordo desta natureza deve estar sujeito ao
envolvimento e pronunciamento do povo português.
O Governo português tem
a responsabilidade de promover uma ampla discussão
nacional sobre esta questão
de vital importância para
o futuro do país, defende a
central nacional, considerando que “os efeitos profundamente negativos da
entrada em vigor do CETA
tornam necessário que a Assembleia da República impeça a ratificação do Acordo,
porquanto este atenta contra o regime democrático e a
Constituição Portuguesa e constitui um inaceitável ataque aos direitos dos trabalhadores e do povo português,
assim como à soberania e independência nacional”.
Entretanto, no passado dia 6 de setembro, o governo belga enviouum pedido de opinião ao Tribunal de
Justiça da União Europeia sobre a compatibilidade das
disposições de proteção do investimento no CETA. Foi
também apresentada uma queixa de inconstitucionalidade, apoiada por mais de 120.000 pessoas, ao tribunal
constitucional de Karlsruhe, Alemanha”.

A Voz
do Operário
há 100 anos

Aniversário
“Passou no dia 11 do corrente mês mais um aniversário do jornal A Voz do Operário. As condições
em que a Europa se encontra, devido ao conflito
mundial, fazem com que haja relutância em celebrar festas, quando a época em que nos encontramos é de luto, é de desespero, é de dor. Foi por
isso que a direção da Sociedade A Voz do Operário
resolveu adiar esta manifestação, na esperança de
que este enorme conflito possa ter um termo, e que
a paz volte a reinar, insuflando ânimo e coragem
às classes trabalhadoras. No entanto, apesar de se
não comemorar festivamente esse aniversário, não
queremos deixar de nos referir a ele, recordando
o caminho percorrido, os triunfos conseguidos de
etapa em etapa, a forma como temos conseguido
manter, na defesa da causa dos trabalhadores, este
jornal, arauto dos mais nobres e generosos ideais.”
14 de outubro de 1917
Dificuldades
“Só os manipuladores de tabaco, cujos salários de
há vinte e oito anos nunca obtiveram a mais leve
melhoria, desde essa data que vêm suportando o
aumento, sempre crescente, da carestia de vida e,
atualmente, depois de três anos de guerra, em que
esse aumento atingiu proporções colossais, ainda
não conseguiram melhoria de salário, quando quase todas as outras classes já a têm obtido, algumas
até por mais de uma vez. Nestas circunstâncias,
pode calcular-se as dificuldades com que os manipuladores de tabaco vêm lutando, principalmente
de há três anos a esta parte e, por consequência,
a impaciência com que esperam a realização das
promessas que, vai em três meses, lhes vêm sendo
feitas, de que alguma coisa lhes será dado.”
14 de outubro de 1917

Sociedade de Instrução e Beneficiência

A Voz do Operário
Assembleia Geral Ordinária
23 novembro 2017

18h30

Nos termos do art.º 20º, ponto 2, alínea c), convoco todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 23 de Novembro de 2017, às 18.30*, na Sede da Instituição, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e aprovação da proposta do Instituto da Segurança Social, I.P. de retificação da duração do
mandato dos órgãos sociais eleitos em 25 de Fevereiro de 2016, de três para quatro anos (2016-2020),
nos termos do artigo 21.º C, n.º 1, do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de Novembro;
2. Apreciação e votação da proposta da direção do Plano de atividades e orçamento para o ano 2018;
3. Assuntos Diversos.
*nota: se há hora marcada para o início dos trabalhos não estiver presente o número legal de sócios, a Assembleia
iniciar-se-á uma hora depois de acordo com o disposto no art.º 33º, ponto 1, dos Estatutos.
Lisboa, Outubro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Libério Domingues

