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A Associação das Coletivida-
des do Concelho de Setúbal 
(ACCSET), fundada a 25 de 
Julho de 2016 é uma estru-

tura autónoma e descentralizada 
da Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura Recreio e 
Desporto, conta actualmente com 
53 filiadas do concelho de Setúbal, 
e foi constituída com a finalidade de 
defender os interesses e direitos ins-
titucionais das Associações/Colecti-
vidades e Clubes filiados; o prosse-
guimento do compromisso por uma 
discussão aberta e apartidária sobre 
o Movimento Associativo Popular; 
a continuada promoção em nome 
da actividade associativa, despor-
tiva, cultural e recreativa no nosso 
concelho; o diálogo e a colaboração 
com os demais Órgãos Sociais, Poder 
Autárquico e CPCCRD e suas estru-
turas descentralizadas; interligação 
com o MAP.

 Tendo em conta a evolução da 
pandemia covid-19, e todos os seus 
impactos no Movimento Associati-
vo Popular, a nível nacional, vem a 
Associação das Colectividades do 
Concelho de Setúbal informar que 
temos conhecimento e estamos 
cientes que o encerramento das 
Instalações Sociais e a suspensão 
das suas atividades a 100%, acarreta 
graves preocupações às Direcções 
de cada Colectividade, Associação 
ou Clube. E sabemos o quanto será 
importante apoios concretos e que 
estes lhes sejam prestados rapida-
mente para que não ponha em causa 
a retoma da atividade normal assim 
que lhe seja permitido, ou um possí-
vel fecho de portas das Associações. 
Nesse sentido, a direcção da ACCSet, 
está a proceder ao levantamento de 
dados concretos sobre os impactos 
causados pela pandemia covid-19 no 

Portugal precisa 
das coletividades! 

OPINIÃO

Nuno Guerreiro Soares 

Movimento Associativo Popular do 
concelho através de dados enviados 
pelas filiadas pelo meio do preenchi-
mento de um questionário, criado 
para que fosse identificado cada uma 
das situações vividas pelas Colectivi-
dades. Após, o envio do questionário 
por parte das filiadas, iremos nova-
mente apresentar propostas funda-
mentadas e baseadas na realidade 
dos factos às autarquias locais.

 A Confederação Portuguesa das 
Colectividades, está a realizar um 
trabalho extraordinário e afirmativo 
a nível nacional na defesa dos inte-
resses do Movimento Associativo e 
seus dirigentes associativos, apre-
sentando constantemente propos-
tas e questões. No passado dia 10 
de Fevereiro, participou na audição 
pública das entidades desportivas 
na 8ª comissão da AR. Foi aí que o 
presidente da CPCCRD, Dr. Augus-
to Flor, colocou algumas questões 
pertinentes. Entre estas, questionou 
sobre “o que fizeram às alterações 
fundamentais legislativas, entre 
as quais correcções ao Estatuto do 
Dirigente Associativo, que abrangia 
dirigentes desportivos, apresenta-
das a 31 de Maio de 2017, quando, 
no Parlamento, comemorámos o 
Dia Nacional das Colectividades?”. 
E mais: “O que fizeram à Resolução 
130/2019 da AR, que recomendava 
que o associativismo fosse auscul-
tado na definição das políticas pú-
blicas, se simplificassem os proce-
dimentos administrativos do Estado 
e se corrigissem os abusos no que 
respeita aos direitos de autor e di-
reitos conexos?”.

Presidente da ACCSet

Acesso a habitação social

Ex.mo senhor director do jornal O 
SETUBALENSE. 
Encontro-me numa situação difícil. 
Divorciei-me e ando aflita, porque 
as rendas das casas são muito altas 
e os quartos também. Os valores 
são uma exploração.
Gostaria que o jornal fizesse uma 
chamada de atenção à presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
para que haja mais habitações 
sociais, com rendas acessíveis, para 
que as pessoas com o rendimento 

A Junta de Freguesia do Samouco, em Alcochete, 
ofereceu equipamentos de protecção contra a covid-19 
ao Centro Social de São Brás e ao Grupo Sócio-caritativo 
da Paróquia de São Brás, uma vez que se tratam de “duas 
organizações de grande importância e de contributo 
fundamental para a vila”.
Em comunicado, a autarquia explica que “entre os 
equipamentos estavam máscaras FFP2, desinfectante 
para superfícies e desinfectante de mãos”, tratando-se 
de “um pequeno contributo para quem faz tanto pela 
população”.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Junta do 
Samouco 
oferece 
máscaras e 
álcool gel ao 
CENSA e Grupo 
Sócio-caritativo

mínimo possam pagar. Eu estou 
neste caso.
É preciso alertar a autarquia 
e a presidente para estas 
situações, como a minha. Tenho 
conhecimento de que sou 
prioritária, no acesso a habitação, 
mas estou há dois anos à espera e 
tenho contactado a Câmara, por 
carta e pessoalmente, mas não 
obtenho resposta.
O meu obrigada pela atenção.

Maria Amália Rocha Moizam, 
Setúbal

DR

ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua carta ou comentário para correiodoleitor@osetubalense.com, para a morada Travessa 
Gaspar Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 750 caracteres e o jornal reserva-se o direito de seleccionar ou cortar.
Não devolvemos originais.

Abertura O jovem guarda-redes é uma das promessas do 
Vitória FC. Está a treinar com a equipa principal há 

um mês e é uma aposta de futuro. Chegou ao Bonfim em 
2015/16, depois de ter passado pelo São Domingos, e já 
foi chamado às selecções jovens. Promete um percurso 
semelhante ao de João Valido, titular indiscutível da 
baliza vitoriana

A FIGURA
Tiago 
Neto

DR



A Câmara Municipal 
de Setúbal lançou esta 
semana um novo serviço 
de apoio à distância na 
área da intervenção 
social, informativo e 
de encaminhamento, 
direccionado à população 

com mais de 65 anos 
residente no concelho.
800 105 665 é o número, 
gratuito, do Setúbal 
65+, e está disponível de 
segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 12h30. Resulta 
em mais uma resposta 

social da autarquia para 
a população sénior de 
carácter informativo e 
de encaminhamento do 
utilizador, se necessário, 
para entidades externas 
à Câmara Municipal de 
Setúbal.
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Câmara de Setúbal 
cria linha telefónica 
para reforçar apoio 
à população com 
mais de 65 anos 

Francisco Alves Rito

Decisão aprovada em 
reunião consensual em 
que vereadores do PS 
se “congratularam” com 
principais propostas

ALCÁCER DO SAL

Município arranca com recuperação das 
muralhas do castelo por acordo com o Estado

A recuperação das muralhas do Caste-
lo de Alcácer do Sal vai avançar, após 
acordo entre a Câmara Municipal e a 
Direcção Regional de Cultura do Alen-
tejo (DRCALEN), em que o município 
assume a competência do Estado no 
processo de candidatura, lançamento 
e fiscalização da obra.

O projecto de conservação, elabora-
do pela DRCALEN, e o protocolo entre 
as duas entidades foram aprovados 
ontem, em reunião de Câmara, por 
unanimidade. O presidente da autar-
quia explicou que a Direcção Regional 
de Cultura assume o compromisso de 
ajudar a comparticipar o investimento, 
embora o montante não esteja quan-
tificado no acordo, e que o município 
aceita avançar assim.

Vitor Proença (CDU) disse que “é 
uma obra da responsabilidade do 
Estado” e urgente porque a muralha 
sofreu recentemente uma “derrocada 
significativa”.  

“Este projecto tornou-se imperativo 
dados os problemas estruturais apre-
sentados pelas muralhas do Castelo 
de Alcácer do Sal, que carecem de 
uma intervenção urgente de conso-
lidação”, refere a autarquia. O troço 
que sair ser recuperado é o voltado a 
Norte, do lado da antiga ‘Taberna dos 
Dois à Esquina’.

O Município de Alcácer vai agora, no 
âmbito da Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral (CIMAL), apresen-
tar uma candidatura a financiamento 
europeu para a execução do projec-
to. O co-financiamento comunitário 
deverá ser de 75% do custo pelo que 
a Câmara e a DRCALEN terão de solu-
cionar os restantes 25%.

25 mil euros aos bombeiros
Na reunião de ontem a Câmara de 
Alcácer do Sal aprovou também, por 

A obra é considerada urgente porque a muralha sofreu  uma derrocada significativa 

FOTOS_DR

unanimidade, apoios aos bombeiros 
do concelho num total superior a 25 
mil euros.

A corporação de Alcácer vai receber 

20.729,19 euros para pintar e equipar 
uma nova carrinha, doada pela EDP 
Distribuição (agora E-Redes), e os 
Bombeiros do Torrão são apoiados 

 O Centro Cultural dos Bairros 
de São João e Olival Queimado 
vai ser requalificado, pelo 
município, numa empreitada 
estimada em 689 mil euros. 
Para que possa ser a Câmara 
a assumir a intervenção, foi 
aprovado ontem, na reunião 
municipal, um protocolo em que 
a instituição cede o edifício, por 
comodato, à autarquia.

Requalificação Centro Cultural dos Bairros de
S. João e Olival Queimado com obras de 700 mil 

A Câmara Municipal já aprovou 
o projecto e vai agora candidatar 
a obra ao convite para 
apresentação de candidaturas 
lançado pela Autoridade 
de Gestão do Programa 
Operacional Regional do 
Alentejo para co-financiamento 
do investimento pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional - FEDER. 

com um total de 5.504,00 euros, para 
custear a pintura do quartel e aquisi-
ção de blusões. 

O executivo municipal aprovou 
também a renovação do acordo, com 
a Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, para que a Câmara con-
tinue a ajudar a pagar o transporte 
de médica para o Torrão. São quatro 
consultas por semana, de cerca de 70 
quilómetros, num total de 1120 quiló-
metros por mês, que o município aju-
da a pagar, para além dos 400 euros 
mensais do Estado. 

“A manutenção deste protocolo de 
colaboração contribui de forma ine-
quívoca para a fixação de médicos no 
concelho”, considera a autarquia.

HOJE ONLINE

Sesimbra 
revela carta 
aberta a exigir 
acesso ao 
Porto de Abrigo

Uma carta aberta, a ser enviada ao primei-
ro-ministro, a exigir acessos ao Porto de 
Abrigo de Sesimbra vai ser dada a conhe-
cer hoje, sexta-feira, às 15h00, em directo 
no canal Youtube e Facebook da câmara 
municipal. O documento foi subscrito por 
seis associações, sete operadores e mais 
de uma centena de armadores de pesca.

Na apresentação online da carta 
aberta dirigida a António Costa, vão 
participar representantes das organi-
zações de pesca e da autarquia.

As intervenções estão por conta de 
Manuel José Gomes Pólvora dos Santos, 
presidente do conselho de administração 
da ArtesanalPesca – Organização de Pro-
dutores de Pesca, de António José Aze-
vedo Coelho, presidente da Associação 
dos Armadores de Pesca Artesanal e Lo-
cal do Centro e Sul, Luís Domingos do Ò 
Pinhal, director da Sesibal – Cooperativa 
de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines e 
de Francisco Jesus, presidente da Câmara 
Municipal de Sesimbra.

A carta aberta, a ser enviada pelo pre-
sidente da câmara de Sesimbra ao chefe 
do Governo, “exige a melhoria dos aces-
sos ao Porto de Abrigo de Sesimbra”, 
nomeadamente “com a construção de 
uma variante, prevista há mais de duas 
décadas, e constantemente adiada”, 
avança a autarquia em comunicado.

Os signatários da carta aberta lembram 
que o Porto de Sesimbra “é há vários anos 
o principal porto de pesca do País em ter-
mos de volume de pescado e o segundo 
em valor de venda”. Referem ainda que 
esta infra-estrutura portuária “tem rece-
bido fortes investimentos, tanto públicos 
como privados, para a sua modernização, 
de que é exemplo o Cais 4, um investi-
mento de quase 4 milhões de euros”. No 
entanto, “os acessos continuam comple-
tamente esquecidos e neste momento 
estão desadequados ao movimento do 
Porto”, acrescenta o comunicado.

Refere ainda, que o projecto para 
construção de uma variante “existe e 
já esteve programado por várias vezes, 
mas nunca avançou”.

Humberto Lameiras
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PUBLICIDADE

Inês Antunes Malta

Plano de acção tem 
como temas base água, 
resíduos e energia e 
como assunto do ano 
espaços exteriores

JUVENTUDE E AMBIENTE

Área de jovens da LATI candidata a 
“Eco-Escola” pelo terceiro ano consecutivo

A valência de jovens da Liga dos 
Amigos da Terceira Idade (LATI) 
candidatou-se este ano lectivo, e pelo 
terceiro ano consecutivo, ao progra-

O projecto 
pretende 
encorajar 
acções no 
âmbito da 
educação 
ambiental para 
a sustenta-
bilidade

DR

ma Eco-Escolas, depois de em 2020 
ter sido galardoada com a Bandeira 
Verde Eco-Escolas, que reconhece as 
boas práticas ambientais promovidas 
pela instituição. 

O conselho dinamizador deste ano 
reuniu esta segunda-feira online, via 
Zoom, para apresentar o plano de ac-
ção que “pretende encorajar acções 
no âmbito da educação ambiental 
para a sustentabilidade”.

Depois de apresentadas as acções 
já realizadas no primeiro período 
lectivo, a equipa LATI explicou as 
diferenças no método de trabalho 

adoptado para este ano, uma vez 
que também a dinâmica Eco-Escolas 
sofreu os efeitos da pandemia. A au-
ditoria ambiental foi realizada já em 
confinamento e, por isso, realizada 
através de “um link para os jovens 
preencherem o questionário online”. 
Com base nas respostas foi, então, 
definido o plano de acção para o ano 
lectivo 2020-2021, que tem como 
temas base a água, os resíduos e a 
energia e como assunto do ano os 
espaços exteriores.

Tema do ano origina clube  
de jardinagem
Nas palavras de Vanda Monte, da 
valência de jovens da LATI, e dos 
restantes elementos da equipa, as 
acções pensadas a partir do diagnós-
tico realizado passam por “acções de 
sensibilização e debate, com recurso 
a vídeos, actividades de reutilização 
de materiais e criação de ecopontos e 
escalas para levar o lixo ao ecoponto 
do bairro”. 

Por terem diagnosticado, também, 
“pouco espaço verde na zona exterior 
da área de jovens” e a “necessidade 
de consciencialização para preservar 
o material de exterior”, o tema do ano 
terá como principais actividades a 
criação de um clube de jardinagem e 
de uma zona ou parede com plantas. 
Serão, ainda, realizados workshops 
de reciclagem de material e jogos no 
exterior.

Uma das representantes das fa-
mílias, Caterina Costa, começou por 
saudar “a importância do trabalho 

de educação ambiental realizado e 
proposto no plano de acção”. Fábio 
Cardona, por seu turno, apresentou 
várias sugestões, entre as quais a 
visita ao Jardim Multissensorial das 
Energias, quando possível, e a reali-
zação de um diagnóstico ambiental 
sobre consumos de energia e água 
junto dos jovens mais velhos. O re-
presentante da Agência de Energia 
e Ambiente da Arrábida (ENA) de-
finiu, igualmente, “a mobilidade e 
o consumo sustentável como áreas 
importantes a intervir” e propôs a 
participação no projecto “Selo Ver-
de” no próximo ano lectivo. 

Em representação da Junta de Fre-
guesia de São Sebastião, Luís Matos 
enalteceu o espírito e esforço na 
intervenção com os jovens em for-
mato presencial e online durante o 
confinamento no ano lectivo anterior 
e actualmente, reforçando que “os 
jovens são o motor da sustentabili-
dade”.

Deste conselho Eco-Escolas, 
para além de O SETUBALENSE, 
fazem parte alunos da instituição, 
representantes das famílias, o de-
partamento de ambiente da Câmara 
Municipal de Setúbal, a Junta de Fre-
guesia de São Sebastião, o Instituto 
Português do Desporto e Juventude 
e a Agência de Energia e Ambiente 
da Arrábida. Os conselheiros voltam 
a reunir em Abril, para fazer um pon-
to de situação das actividades de-
senvolvidas, e em Junho, antes de o 
ano lectivo terminar, para proceder 
ao balanço do mesmo.

Os alunos 
preencheram 
um questionário 
online e tendo 
por base as suas 
respostas foi 
definido o plano 
de acção para o 
actual ano lectivo 



A Rua Luís Sá, em Setúbal, está 
parcialmente encerrada ao trânsito este 
sábado por trabalhos de construção de 
um ramal de saneamento.
A interrupção é das 08h00 às 
13h00 no troço entre as avenidas 
Afonso de Albuquerque e Nuno 
Álvares. Como alternativa os 

automobilistas devem utilizar as 
avenidas Afonso de Albuquerque e 
Nuno Álvares.
Em Brejos de Azeitão vai estar 
encerrada ao trânsito a Rua da 
Serração entre os dias 1 e 10 de 
Março, para repavimentação.
Esta intervenção conclui a obra da 

câmara de Setúbal, para requalificação 
das redes de saneamento e de 
abastecimento de água naquele 
arruamento. Como alternativa, devem 
ser usadas as ruas Mário Viegas, de São 
Gonçalo e Almada Negreiros.
O acesso à Rua da Serração é 
salvaguardado aos moradores.
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Interrupções 
de circulação 
automóvel 
devido a obras 
na via pública

PUBLICIDADE

Partilha para apoiar 
a consulta pública 
com informações e 
recomendações sobre 
as respostas para a covid   

INSCRIÇÕES JÁ A DECORRER

Webinar debate reflexões de especialistas sobre efeitos 
da pandemia na Europa e no território municipal

A câmara de Setúbal promove um 
webinar sobre a “Covid19 – da Eu-
ropa ao Local – da Coordenação à 
Resposta”, do ponto de vista téc-
nico e científico, a ser partilhado 
a 26 de Março, com participação 

gratuita.
Esta apresentação de reflexões, 

tem início às 14h00, e substitui 
a III Conferência Internacional 
Riscos, Segurança e Cidadania, 
adiada para 2022 “em virtude 
dos constrangimentos do actual 
quadro de crise sanitária”, explica 
a autarquia. 

O webinar tem por objectivo 
apoiar a consulta pública com 
informações e recomendações 
sobre as respostas concretizadas 
na pandemia de covid-19. As ins-
crições estão a decorrer e podem 
ser feitas através do endereço 

www.smpcb.pt/icrsc/pt/webi-
nar.php, onde é disponibilizado 
o programa, neste momento ainda 
provisório.

O evento, realizado através 
do Microsoft Teams, conta com 
as apresentações “Covid-19 – da 
coordenação à resposta na União 
Europeia” e “Covid-19 – A resposta 
no Município de Setúbal”, a par do 
debate em formato mesa-redonda 
“Covid-19 – A resposta nacional – 
Segurança, Protecção Civil, Saúde 
e Municípios”.

A iniciativa conta ainda com inter-
venções, na abertura, da presidente 

da Câmara Municipal de Setúbal, 
Maria das Dores Meira, e, no encer-
ramento, do coordenador da Plata-
forma Setúbal, Duarte Caldeira, para 
apresentação da síntese conclusiva 
do encontro.

Este webinar, com transmissão 
nos canais de Youtube e Face-
book do município, é organizado 
pela autarquia em parceria com 
o Centro de Estudos e Interven-
ção em Proteção Civil, o Instituto 
de Geografia e Ordenamento do 
Território/Universidade de Lis-
boa e o Instituto Politécnico de 
Setúbal. H.L.Debate a 26 de Março

DR
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Montijo

O município do Montijo tem, neste 
momento, a decorrer no terreno um 
conjunto de oito obras que representa 
um investimento global superior a 2,2 
milhões de euros.

Com um prazo de execução de 365 
dias, a obra da Casa da Música Jorge 
Peixinho – projecto “agregado” à em-
preitada do Jardim das Nascentes 
concluída recentemente – é, entre o 
leque dos investimentos em curso, 
a de maior valor, adjudicada que foi 
por mais de 925 mil euros. A obra, 
co-financiada em 50% por fundos 
comunitários, consiste na “reabilita-
ção e requalificação total do edifício 
existente na denominada Quinta das 
Nascentes, alterando o uso para um 
edifício de equipamento constituído 
por duas áreas funcionais: a Casa Mu-
seu Jorge Peixinho e um auditório po-
livalente”, lembra a Câmara Municipal 
do Montijo. 

Também já em andamento está 
a requalificação da Rua Miguel Pais. 
“Decorre, neste momento, o levan-
tamento da calçada e preparação do 
terreno”, revela a autarquia sobre a 
empreitada, que “compreende um 
edifício-jardim inclinado com passeios 
envolventes, com o objectivo de ligar 
a cidade ao rio”. A operação, incluída 
no Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano, tem um custo de 387 
mil e 480 euros e beneficia de 50% de 
financiamento comunitário ao abrigo 

do Portugal 2020.
Ainda no que toca a reabilitações, o 

conjunto urbano constituído pela Er-
mida de Santo António e Casa da Quin-
ta do Pátio d’ Água – onde funciona a 
Junta de Freguesia do Montijo – está a 
ser intervencionado. “A obra, consig-
nada no passado dia 22 de Dezembro, 
deverá ficar terminada no fim de Mar-
ço [próximo]”, aponta o município. A 
intervenção, também abrangida por 
comparticipação no âmbito de uma 
candidatura global ao POR Lisboa 
2020, foi adjudicada por 87 mil e 979 
euros. Engloba a “conservação e rea-
bilitação de paredes exteriores, vãos 
de caixilharia e demais elementos do 
invólucro edificado”. 

Em fase de conclusão e com um va-
lor de 123 mil e 690 euros encontra-se 
a execução de vedação do Campo de 
Futebol Municipal do Afonsoeiro. O 

recinto da infra-estrutura desportiva 
vai, de resto, beneficiar de piso sin-
tético “no valor estimado de 202 mil 
e 748 euros (+ IVA)”, investimento a 
cargo da Repsol como contrapartida 
do contrato rubricado com a autarquia 
para exploração do posto de abaste-
cimento de combustível situado na 
Avenida da Olivença.

Investimento na rede de água
No domínio do abastecimento de 
água, o município está a desenvolver 
duas obras. A de maior custo é da “ins-
talação de uma conduta de água ao 
longo de um troço da Estrada Nacional 
4 entre o Montijo (Rotunda da Santa) 
e a Atalaia, prevendo-se a travessia 
aérea da A33, através da suspensão 
da conduta na passagem superior exis-
tente”. Representa um investimento 
de 349 mil e 892 euros e tem um prazo 
de conclusão de 90 dias. De acordo 
com a autarquia, “a execução desta 
nova conduta de água é urgente, já 
que permitirá estabelecer a ligação 
entre o furo de captação F27 e o re-
servatório de água R3 existente”, para 
garantir a “fiabilidade do abastecimen-
to em termos de caudais, pressões e 
da qualidade da água”.

Com igual prazo de execução mas 
adjudicada por 190 mil e 960 euros, 
decorre também “a execução da con-
duta adutora entre o novo furo (F32) 
e o Reservatório (R15) – Corte das 
Cheias”. Esta obra visa “reforçar a adu-
ção ao reservatório elevado de Corte 
das Cheias, a partir da nova captação 

Nuno Canta, presidente da autarquia, na Quinta das Nascentes a acompanhar  a evolução das obras 

Mário Rui Sobral 

Mais de 2,2 milhões 
de euros de obras 
em curso no 
concelho
Casa da Música Jorge Peixinho representa o maior 
investimento de um conjunto de oito obras que estão 
a decorrer e que englobam reabilitações de edificado, 
intervenções na rede de água e pavimentações 

Edifício da Quinta 
das Nascentes 
vai dar lugar a 
Casa Museu e a 
um anfiteatro 
polivalente 
Câmara Municipal

A vedação do Campo do Afonsoeiro custa 123 mil e 690 euros

Os trabalhos finais de pintura na Rua José Joaquim Marques
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“começou a ser preparado durante 
o primeiro confinamento, em 
2020, tendo sido gravado por 
André Eusébio entre Novembro 
desse ano e Fevereiro de 2021 no 
Montijo, no estúdio Lemon Drops 
Media”, revela a companhia. O 
álbum foi produzido Levi Martins e, 

além dos elementos da companhia, 
conta ainda com as participações 
de Afonso Pacheco (voz), Diogo 
Sousa (bateria), Sérgio Crestana 
(baixo) e João Ferreira Gomes 
(teclados). Já disponível, nas 
plataformas digitais, está o single 
com o mesmo nome do álbum. 

Mascarenhas-
-Martins lança 
álbum no 
próximo dia 12

A companhia Mascarenhas- 
-Martins prepara-se para se estrear 
no panorama musical com o álbum 
de originais “Terrível Estado”, cujo 
lançamento está agendado para 
o próximo dia 12. O trabalho, com 
letras de Miguel Branco, música 
de André Reis e Levi Martins, 

Nuno Canta, presidente da autarquia, na Quinta das Nascentes a acompanhar  a evolução das obras 

A alegada violação do Plano Direc-
tor Municipal (PDM) do Montijo, 
face a dois loteamentos aprovados 
pela câmara para a zona do Corte do 
Catorze, segue para a justiça. O PSD 
remete hoje uma participação para 
a Procuradoria-Geral da República 
(PGR), apurou O SETUBALENSE.

Depois de uma nota de esclareci-
mento emitida na passada sexta-feira 
pela autarquia, a garantir que as ope-
rações estão dentro da legalidade, a  
Comissão Política do PSD reagiu em 
comunicado para reforçar o que o ve-
reador social-democrata João Afonso 
já havia avançado a O SETUBALEN-
SE: a participação do caso à PGR bem 
como à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo.

A situação foi levantada pelo autar-
ca do PSD na última reunião do exe-
cutivo camarário, no passado dia 17, 
com base numa informação técnica 
que dá conta de que quatro lotes com 
um total de 40 fogos estão implan-
tados em zona de Reserva Ecológica 
Nacional (REN). E as explicações da 
gestão socialista, quer durante a pró-
pria reunião quer “a posteriori", não 
foram suficientes – “por ausência de 
cabal esclarecimento”, lê-se no co-
municado do partido laranja – para 
demover os social-democratas.

No documento, intitulado “Os 

Os munícipes do Montijo com 50 ou 
mais anos de idade que apresentam 
doenças consideradas de risco come-
çaram ontem a ser vacinados contra a 
covid-19, no centro de vacinação em 
massa instalado no Pavilhão Munici-
pal do Esteval, anunciou a autarquia.

Nesta ainda 1.ª fase do plano nacio-
nal de vacinação, que engloba tam-
bém pessoas com 80 ou mais anos, 
profissionais das forças armadas, for-
ças de segurança e serviços críticos, 

FOTOS: DR

PSD insatisfeito com explicações da autarquia 
avança hoje com participação à PGR sobre 
alegada violação do Plano Director Municipal 

Doentes de meia idade começaram ontem 
a ser vacinados no Pavilhão do Esteval

POLÉMICA

COVID-19

montijenses têm o direito a saber a 
verdade”, a concelhia do PSD subli-
nha que “através do vereador João 
Afonso informou a população com 
verdade e rigor, respeitando a infor-
mação documental constante nos 
referidos processos de loteamento”. 
Ao mesmo tempo, cita a informação 
técnica que consta nos processos, da 
autoria do antigo responsável pelo 
Departamento Urbanístico da Câma-
ra do Montijo.

“Na sequência do despacho supe-
rior de 21 de Janeiro de 2021, exarado 
na folha 399, procedeu-se à análise 
detalhada dos vários erros e ilegalida-
des existentes neste processo (...) e 
na fase da aprovação da operação do 
loteamento, tendo em conta a minha 
informação técnica de 30 de Novem-
bro de 2018 – folha 1781 – do processo 
(…) da qual resultaram correcções so-
bre a ocupação ilegal de espaços de 
domínio de cedências para a Câmara 
Municipal de Montijo.”

Nessa mesma informação, o técnico 
superior adiantou: “Verifica-se que o 
lote número 1, do processo em referên-
cia, bem como os lotes números 1, 2 e 
5 do processo (...) estão implantados 
na zona de REN conforme planta em 
anexo (folha número 400). Pelas fotos 
número 1 e número 2 – folha número 
401 – e obtidas no dia 21 de Janeiro de 
2021 verifica-se que a zona da REN, 

já executada”. O reservatório, explica 
a edilidade, “passará assim a ser abas-
tecido por duas captações distintas, as 
quais funcionarão em modo de alter-
nância, garantindo maior redundância 
ao sistema”. Inserida nesta operação, 
os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento “estão a realizar obras 
de melhoramento e ampliação na 
envolvente da captação subterrânea 
do Pocinho das Nascentes”. Esta in-
tervenção inclui a instalação de “duas 
caixas de grandes dimensões de adu-
ção e distribuição de água”.

Pavimentações prosseguem
Em termos de recuperação e melhora-
mento de vias de comunicação, a Câ-
mara Municipal tem duas empreitadas 
em desenvolvimento. 

Praticamente finalizada está a obra 
na Avenida Corregedor Rodrigo Dias/
Rua José Joaquim Marques, “com 
fresagem do pavimento danificado e 
repavimentação, em ambos os arrua-
mentos”. A intervenção ascende a 139 
mil e 427 euros e englobou ainda “a 
substituição de lancis danificados, a 
reparação de caldeiras, a readaptação 
de caixas de visita e sumidouros exis-
tentes para a cota do novo pavimen-
to”. A pavimentação está concluída 
e a decorrer estão já “as pinturas de 
sinalização”. 

Com concretização prevista para 
o próximo dia 18 de Março, a recu-
peração de pavimentos no Caminho 
Municipal 1124 representa um inves-
timento de 95 mil e 747 euros. Esta 
empreitada, indica a autarquia, englo-
ba a “repavimentação de um troço de 
cerca de um quilómetro” do referido 
caminho. A intervenção inclui ainda 
“saneamento de raízes, alargamento 
das vias, execução de bermas e exe-
cução de drenagem pluvial”.

que consta na planta de condicionan-
tes do PDM do Montijo, é uma zona 
sensível tendo em conta a existência 
da linha de água do Vale do Areias, 
marcada no cantão hidráulico do Mon-
tijo – carta número 432 –, inclinações 
das margens e vegetação existente.”

A informação do técnico, agora re-
velada em maior detalhe pelo PSD, 
aponta também para a proibição de 
todas as acções em zona de REN e 
atenta para o ponto 3 do regulamento 
do PDM, considerando que as primei-
ras plantas a consultar “são as plantas 
de condicionantes, nomeadamente, 
as plantas da Reserva Agrícola Nacio-
nal (RAN) e REN”. 

A conclusão do técnico é tam-
bém transcrita: “Perante o exposto 
informo, superiormente, que não 
estão reunidas as condições legais 
e técnicas para proceder à análise 
dos projectos de arruamentos e de 
sinalização. Coloca-se à consideração 
superior a aplicação do disposto no 
artigo 68.º do Decreto Lei número 
555/99 de 16 do 12, incluindo as últi-
mas alterações, sobre a nulidade da 
presente operação de loteamento, 
incluindo a do processo (…).”

Com base nesta informação e ale-
gando falta de “esclarecimento cabal 
da autarquia", o PSD vai agora infor-
mar as autoridades. 
M.R.S.

já tinham sido inoculados, desde a 
abertura do referido centro e até à 
última quarta-feira, “461 utentes e 88 
elementos da polícia e bombeiros”. 

Ao mesmo tempo, ainda de acordo 
com o município montijense, “conti-
nua a realizar-se o processo de vaci-
nação contra a covid-19 a utentes de 
estruturas residenciais para idosos". 
O polo de vacinação no Montijo en-
trou em funcionamento no passado 
dia 18.

A obra no 
Caminho 
Municipal 
1124 implica a 
pavimentação 
de um troço de 
1 Km 
Câmara Municipal

Atalaia

Nascentes

DR
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Restauração, Turismo 
e Lazer, Metalurgia 
e Metalomecânica, 
Ciências Informáticas 
e Audiovisuais 
e Produção 
dos Media são as 
apostas de formação

ENSINO PROFISSIONAL

Escola Profissional do Montijo já tem as inscrições 
abertas para o próximo ano lectivo 2021-2022

A pensar já no próximo ano letivo a 
Escola Profissional do Montijo (EPM) 
pretende ministrar diversos Cursos 
Técnicos Profissionais, de nível 4, 
com equivalência ao 12º ano, que 
aguardam, no entanto, aprovação, 
em candidatura pedagógica, pelo 

Ministério da Educação. A aposta da 
EPM é em áreas de formação, como 
a Hotelaria e Restauração (Curso Téc-
nico de Cozinha e Pastelaria e Curso 
Técnico de Restaurante/Bar); Turismo 
e Lazer (Curso Técnico de Turismo); 
Metalurgia e Metalomecânica (Curso 
Técnico de Mecatrónica Automóvel), 
Ciências Informáticas (Curso Técnico 
de Gestão e Programação de Siste-
mas Informáticos) e Audiovisuais e 
Produção dos Media (Curso Técnico 
de Multimédia). 

De acordo com a escola, a impor-
tância da Formação Profissional é 
cada vez mais evidente, tanto para 
quem emprega como para os jovens 
que pretendem, de futuro, diversas 
oportunidades de carreira. Tal situa-
ção apresenta ainda a vantagem de 
a aquisição de competências a nível 

do saber ser, estar e fazer. 
Na Escola Profissional do Montijo, 

os alunos têm ainda a possibilidade 
do desenvolvimento de uma Forma-

ção Prática em Contexto de Trabalho 
(FPCT), que proporciona uma expe-
riência real, integrada no Plano Cur-
ricular do curso, na área tecnológica 

Escola afirma a importância da Formação Profissional

correspondente, que é planeado, de-
senvolvido e monitorizado pela enti-
dade de acolhimento. Esta formação é 
realizada através do desenvolvimento 
de actividades profissionais, também 
sob a coordenação e acompanhamen-
to da escola. Permite, sobretudo, a 
aquisição ou o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e 
organizacionais, significativas para o 
perfil associado ao curso frequentado 
pelo aluno.

Os alunos do Ensino Profissional 
podem também optar por frequenta-
rem um Curso Técnico Superior Pro-
fissional (CTeSP), que não confere um 
grau académico, mas sim o nível 5, do 
Quadro Nacional de Qualificações e 
ainda a possibilidade da continuidade 
de estudos com o ingresso no ensino 
superior. 

DR
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AlcocheteMunicípio recolhe 
materiais poluentes 
junto ao cemitério do 
Samouco

A Câmara Municipal de Alcochete 
comprometeu-se a recolher 
diversos garrafões com óleo 
usado, depositados recentemente, 
de forma ilegal, “junto ao cemitério 
do Samouco” por “um veículo não 
identificado”, explicou a autarquia 
em comunicado.

BREVES

Maria Carolina Coelho

Maria Carolina Coelho

População com idade 
igual ou superior a 65 
anos tem de residir no 
concelho há pelo menos 
dois anos

PROGRAMA COM CANDIDATURAS ABERTAS ATÉ 31 DE MARÇO 

Câmara Municipal comparticipa aquisição 
de medicamentos de idosos carenciados

A população com idade igual ou 
superior a 65 anos do concelho de 
Alcochete, em situação de compro-
vada carência socioeconómica, tem 
até dia 31 de Março para se candida-
tar ao programa criado pela Câmara 
Municipal alcochetana de apoio à 
aquisição de medicamentos. 

A iniciativa, que tem como objec-
tivo “promover a igualdade social e a 
longevidade dos grupos etários mais 
vulneráveis, assim como contribuir 
para a melhoria da sua qualidade de 
vida e saúde”, destina-se a apoiar a 
compra de medicamentos, “na par-
te não comparticipada”, explicou a 
autarquia em comunicado.

Para que a sua candidatura seja 
elegível, a população que se enqua-
dre nos requisitos referidos devem 
residir “há pelo menos dois anos no 
concelho”. O seu pedido deve ser 
entregue “até à data limite junto do 
Sector de Desenvolvimento Social 
e Saúde, situado na Rua do Merca-
do, após preenchimento e entrega 

Pedidos devem ser entregues até à data limite junto do Sector de Desenvolvimento Social e Saúde

DR

Devem ser igualmente entregues 
“documentos comprovativos de en-
cargos com a habitação, de encargos 
com a saúde e dos rendimentos au-
feridos pelos elementos do agrega-
do familiar, relativos aos três meses 
anteriores à candidatura ao apoio”.

A Câmara Municipal garante que 
“todos os pedidos serão analisados” 
e que “o utente candidato será noti-
ficado da decisão do requerimento, 
por escrito, sendo emitido um cartão 

por cada beneficiário, válido por um 
ano civil”.

Assim, “após análise e aprovação 
dos requerimentos pelo executivo, 
será elaborada uma listagem dos 
utentes apoiados, a enviar para as 
farmácias aderentes do concelho”. 
Em caso de dúvida, os cidadãos de-
vem contactar a autarquia através 
do “telefone 212 348 646 ou do e-
-mail desenvolvimento.social@cm-
-alcochete.pt”.

Com o objectivo de melhorar 
“a segurança rodoviária na 
Estrada da Atalaia”, a autarquia 
de Alcochete vai proceder à 
instalação de “dois sistemas de 
semáforos no local, esclareceu 
o município em comunicado. 
Os novos equipamentos 
colocados no entroncamento 
com a rua dos Rosmaninhos, 
e no cruzamento com as ruas 
Leopoldina da Guia e da Escola 
Secundária, incluem “controlo 
de velocidade por radar”.

O projecto “Comunicação 
Digital de Proximidade”, 
que tem como “objectivo 
promover a literacia mediática 
através de formação na 
produção de conteúdos 
digitais”, está prestes a chegar 
à Biblioteca de Alcochete, 
depois de a autarquia 
celebrar com a Associação 
de Municípios da Região 
de Setúbal um contrato de 
comodato. 
Com a parceria será instalado 
um estúdio multimédia no 
local para uso da comunidade. 

SEGURANÇA
Estrada da Atalaia 
com novos 
semáforos

PROXIMIDADE
Comunicação 
digital chega 
à Biblioteca

O regimento do Conselho Muni-
cipal de Saúde para Alcochete foi 
aprovado pela autarquia na última 
reunião de câmara, tendo como 
principais objectivos “contribuir 
para a definição de uma política de 
saúde a nível municipal e propor o 
desenvolvimento de programas de 

PROPOSTA SERÁ SUBMETIDA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Autarquia aprova regimento do Conselho Municipal de Saúde 

promoção de saúde e prevenção 
da doença”, referiu o município em 
comunicado.

A proposta, “que será remetida à 
Assembleia Municipal para aprova-
ção”, surge no seguimento do tra-
balho que a Câmara Municipal tem 
vindo a desenvolver “desde 2015, 
numa intervenção integrada no 
domínio da saúde através do Plano 
Local de Saúde do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Arco Ribeirinho 
(PLSAR)”.

O Conselho Municipal de Saúde 
é composto pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Alcochete, pelo 
presidente da Assembleia Municipal, 
por um presidente de junta de fre-
guesia eleito em Assembleia Munici-
pal e também por um representante 
da respectiva administração regional 
de saúde, entre outros. 

O referido conselho terá, igual-
mente, como responsabilidades 
“emitir parecer sobre a estratégia 
municipal de saúde e sobre o planea-
mento da rede de unidades de cuida-
dos de saúde primários, promover a 
troca de informações entre as enti-
dades representadas e recomendar 
a adopção de medidas e apresentar 
sugestões sobre questões relativas 
à saúde”.

do Formulário de Requerimento 
[disponível no site oficial do muni-
cípio]”. 

A acompanhar o formulário deve 
seguir uma cópia do cartão de cida-
dão ou do bilhete de identidade – nes-
te caso deve ser também entregue 
uma cópia do cartão de contribuinte 
-, a declaração de IRS (caso de apli-
que) e os recibos de pensão do ano 
em que se candidata, de todos os 
membros do agregado familiar. 
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Alcochete

Maria Carolina Coelho

Entre os alunos que 
participaram nesta fase, 
foram escolhidos três 
estudantes do 1.º ciclo 
e três do 2.º ciclo

PRÓXIMA ETAPA ACONTECE A 13 DE ABRIL EM LOURES

Município elege seis jovens representantes 
ao Concurso Nacional de Leitura

A Câmara Municipal de Alcochete 
elegeu seis crianças do concelho co-
mo seus representantes para a fase 
intermunicipal do Concurso Nacional 
de Leitura (CNL), que terá lugar no dia 
13 de Abril em Loures – ou de forma 
online, dependendo das medidas de 
contenção da pandemia.

Em comunicado, a autarquia expli-
cou que, de entre os 12 alunos que 
participaram nesta fase de apuração, 
foram escolhidos os estudantes do 1.º 
ciclo Maria Inês Neves, Tomás Con-

ILUMINAÇÃO
Concelho recebe 
instalação de 747 
lâmpadas LED

No âmbito do seu “Plano de Acção pa-
ra a Energia Sustentável”, a câmara de 
Alcochete vai proceder, no decorrer 
do presente ano, à instalação de mais 
747 luminárias LED nos equipamentos 
municipais, assim como na iluminação 
publica, através de “uma campanha 
articulada com a E-Redes”, referiu a 
autarquia em nota de Imprensa.

A informação foi avançada “pelo 
vereador com o pelouro do Sector 
Energético e Iluminação, Vasco Pinto, 
no decorrer da reunião de câmara de 
dia 17 de Fevereiro”, na qual explicou 
que, no final de 2021, o concelho terá 
instaladas “3 868 luminárias LED, o 
que representará 80% do parque 
existente em Alcochete, que tem um 
total de 4 847 unidades”.

Da campanha com a E-Redes, no 
sentido de melhoria da eficiência 
energética do concelho, “foram ins-
taladas em Alcochete 1 392 unidades 
em 2020, 737 unidades em 2019 e 
317 unidades em 2018”.

tramestre (ambos do Colégio Penas 
Real) e Gonçalo Batista (da EB de S. 
Francisco) e as alunas do 2.º ciclo 
Constança Fernandes (EB 2,3 El-Rei 
D. Manuel), Leonor Ventura e Caro-
lina Antunes (Colégio Penas Real).

“A avaliar os participantes esteve 
um júri composto por Helena Cruz, 

Fase de apuração dividida em três momentos aconteceu via online

DR

em representação da Biblioteca 
Municipal, Ana Margarida Oliveira, 
professora, escritora e animadora 
da rádio RFM, e Margarida Costa, 
coordenadora interconcelhia para o 
concelho de Alcochete da Rede Inter-
municipal de Bibliotecas Escolares”.

Para passarem à próxima etapa, 

as crianças tiveram de superar “três 
momentos: a prova de conhecimen-
tos, realizada pela plataforma digital 
Kahoot, a prova de leitura expressiva e 
a prova de comentário (vídeos previa-
mente gravados pelos alunos)”. As re-
feridas provas, realizadas no passado 
sábado através da plataforma Teams, 
“tiveram como base os livros «Capi-
tão Rosalie», com texto de Timothée 
de Fombelle e ilustrações de Isabelle 
Arsenault, para os participantes do 1.º 
ciclo, e «A Praia dos Inúteis», do autor 
Alex Nogués e da ilustradora Bea En-
riquez, para o 2.º ciclo”.

Na sessão de abertura da prova 
municipal da competição esteve 
presente o vereador da Cultura da 
autarquia alcochetana, Vasco Pinto, 
na qual sublinhou que “esta é uma 
missão que o município também as-
sume, partilha e defende no contexto 
das suas competências em matéria de 
educação e de cultura”.
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COMUNICADO
A funerária Armindo informa que subiu o nível de contingência 
para o nível máximo, uma vez que a quantidade de óbitos atingiu 
níveis absolutamente inéditos. Como sempre, a funerária Armindo 
tem todos os recursos aplicados ao serviço da sociedade e pede a 
compreensão de todos para eventuais atrasos ou incómodos que 
possam resultar desta situação de exceção.

Apelamos a toda a população para que respeite, com o maior zelo, 
as regras definidas ao abrigo do atual estado de emergência, 
para que a situação se possa normalizar o mais rapidamente 
possível.

... que é possivel fazer a cremação 
das ossadas resultantes do levan-
tamento dos restos mortais do seu 

ente querido?
Para mais informações e garantia de 
melhores preços dirija-se à funerária 

Armindo ou telefone para...

Você sabia?Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!
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Região furto de metais que ocorreu no dia 
6 na zona logística de Sines, em que 
foram detidos três homens”. 
Assim, “foi dado cumprimento a dois 
mandados de busca domiciliária” 
e ainda “elaborados quatro autos 
de contra-ordenação de âmbito 
ambiental e protecção animal”.

GNR recupera 
12 toneladas 
de metais 
não preciosos 
furtados em Sines

A Guarda Nacional Republicana 
(GNR) recuperou ontem 12 
toneladas de metais não preciosos 
furtados no concelho sineense.
Em comunicado, a força de 
segurança explicou que os 
materiais foram encontrados “no 
âmbito de uma investigação por 

Mário Rui Sobral 

Deputados do PS 
realçam fim de processo 
que se arrastava 
há mais de uma década. 
E enaltecem acção 
da governação “rosa”

SEIXAL

Requalificação da Secundária 
João de Barros arranca 
e é para estar pronta em 2022

A requalificação da Escola Secun-
dária João de Barros, em Corroios, 
concelho do Seixal, é para estar 
concluída “no primeiro semestre 
de 2022”. O auto de consignação 
da obra foi assinado e os trabalhos 
já estão a ser executados no terre-
no, anunciaram os deputados do PS 
à Assembleia da República eleitos 
por Setúbal.

Este era um processo que se 
arrastava há mais de uma déca-
da, conforme fazem notar os par-

Primeira empreitada teve início há mais de dez anos

DR

lamentares do partido “rosa", em 
comunicado.

“É a terceira vez que esta obra é 
adjudicada. O actual contrato foi 
celebrado em Outubro de 2020, 
tendo recebido visto do Tribunal 
de Contas no mês seguinte. Foi fir-
mado também contrato para ges-
tão, fiscalização e coordenação de 
segurança, estando, pois, reunidas 
as condições para a conclusão dos 
trabalhos”, sublinham. A requalifi-
cação da João de Barros “integrou 

a fase 3 do Programa de Moderniza-
ção das Escolas com Ensino Secun-
dário e a primeira empreitada teve 
início em Outubro de 2010”, lem-
bram os deputados, que enaltecem 
o empenho dos executivos do parti-
do, ao mesmo tempo que justificam 
o protelamento dos trabalhos. “O 
processo esteve várias vezes para-
do devido a incumprimentos por 
parte das empresas às quais a obra 
já havia sido adjudicada, só sendo 
desbloqueado na vigência de gover-
nos do Partido Socialista.”

Mais de uma década volvida, após 
terem sido “reequacionados os 
termos de acordo com a realidade 
actual” e “lançado novo concurso” 
para a realização da empreitada, 
“resultou a actual consignação”. 
O prazo de execução da obra “é de 
15 meses”, indicam os socialistas, 
que, depois de terem questiona-
do a tutela sobre o andamento do 
processo, receberam a confirmação 
“do ministro da Educação”, Tiago 
Brandão Rodrigues.

O prazo de execução da obra 
“é de 15 meses”, indicam os 
socialistas, que, depois de terem 
questionado a tutela sobre o 
andamento do processo

15

Edifício está encerrado 
desde os anos 80. 
Objectivo é candidatar 
o projecto a fundos 
comunitários

SANTIAGO DO CACÉM

Investimento de 1,4 milhões 
de euros para recuperar 
Cineteatro Vitória

O Cineteatro Vitória, no concelho de 
Santiago do Cacém, encerrado há 40 
anos, vai ser recuperado e transforma-
do num Centro Cultural Multiusos, num 
investimento de 1,4 milhões de euros, 
a candidatar a fundos comunitários.

O projecto de recuperação deste 
imóvel, localizado na freguesia de 
Ermidas-Sado, “já está concluído” 
e será agora candidatado a fundos 
comunitários, revelou ontem o Mu-
nicípio de Santiago do Cacém, que 
assinou um acordo com o Grémio Er-
midense Primeiro de Agosto (GEPA), 
proprietário do edifício.

“Este acordo dá possibilidade à câ-
mara municipal de apresentar uma 
candidatura a financiamento comuni-
tário, cujo prazo termina na próxima 
semana. Temos o projecto concluído, 
em condições de lançar o concurso 
público”, explicou o presidente da 
autarquia, Álvaro Beijinha, citado no 
comunicado.

O autarca disse estar confiante na 
aprovação da candidatura por se tra-
tar “de uma verba que está contratua-
lizada no âmbito do Pacto Territorial 
para a Comunidade Intermunicipal 
do Litoral Alentejano (CIMAL) para 
o concelho de Santiago do Cacém”.

No âmbito da mesma candidatura, 
a autarquia vai apresentar um outro 
projecto de recuperação, relativo ao 
Cinema de Alvalade, também no in-
terior do concelho, com o concurso 
a ser lançado no valor de um milhão 
de euros.

O projecto para o edifício do Ci-
neteatro Vitória prevê a criação de 
uma estrutura “para promoção da 
cultura, das artes nas suas diversas 
modalidades e do apoio a activida-
des de formação relevantes para o 
desenvolvimento socioeconómico 
da comunidade”.

“Este é o edifício mais emblemático 
da freguesia de Ermidas-Sado, por onde 

passaram muitas gerações de ermiden-
ses, por isso, tem uma identidade que é 
importante recuperar”, sublinhou.

A autarquia “será a grande dinami-
zadora da oferta cultural deste espa-
ço, mas queremos que o Grémio, ou-
tras associações da freguesia e toda 
a comunidade possam também ser 
um factor de dinamização” do futuro 
equipamento, incentivou.

Para o presidente da direção do GE-
PA, Arnaldo Frade, a assinatura deste 
acordo resulta da “relação estreita 
que existe desde 2015” no sentido 
de ser encontrada “uma resposta 
que tornasse possível a recuperação 
daquele edifício”, inaugurado em 1949 
e encerrado desde o início dos anos 
80. Edifício esse classificado como 
Monumento de Interesse Municipal.

Após uma candidatura apresen-
tada à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR) 
Alentejo, que não foi aprovada, a as-
sociação iniciou conversações com o 
município até “chegar a este acordo 
de cooperação”.

No âmbito do projecto, as duas en-
tidades manifestaram interesse em 
criar, no futuro, um Museu de Ermi-
das-Sado e as Suas Gentes, focado na 
indústria corticeira, de moagem e na 
ferrovia. HYN // RRL // Lusa

DR

Edifício está encerrado desde 
os anos 80
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CARNEIRO 21.03 a 20.04
No plano amoroso – não deixe que fantasmas prejudiquem a sua relação atual, mostre-
-se entusiasmado com o seu parceiro e verá todos os seus sentimentos consolidados.
No plano profissional – momento ótimo em que terá inspiração aliada á concretização dos 
seus projetos. Carta da semana –  O SOL – esta carta mostra que terá as energias que 
precisa para se manter forte e otimista. 
TOURO 21.04 a 21.05
No plano amoroso – se tem alguma relação pendente ou mal terminada, é altura indicada 
para esclarecer os mal entendidos e arrumar o assunto de uma vez por todas. Se chegar 
á conclusão que a relação terminou reserve um tempo para si, mas não se feche ao amor. 
Viva a vida de uma forma alegre e descontraída. No plano profissional – terá algumas 
decisões importantes a tomar mas sentir-se-á confuso, por mais que lhe custe deve es-
friar a cabeça para que consiga tomar decisões. Carta da semana – O AMOROSO – esta 
carta mostra que esta semana sentirá uma forte insegurança. Confie na sua intuição para 
conseguir tomar decisões. 
GÉMEOS 22.05 a 21.06
No plano amoroso – se está interessado em alguém aconselha-se que se aproxime dessa 
pessoa de forma prudente e só vá mais longe se essa pessoa lhe enviar algum sinal de 
consentimento. Não invada o território da pessoa de forma brusca. No plano profissional 
– esta semana talvez a rotina se altere e terá de fazer algum trabalho extra, isto devido ao 
grande afluxo de trabalho. Carta da semana – A PAPISA – esta carta mostra que a semana 
corre muito bem, mas deverá estipular muito bem todos os passos que tem para dar.
CARANGUEJO 22.06 a 22.07
No plano amoroso – está muito seguro de si o que fará com que alcance progressos neste 
plano. Provocará bem estar em todos os que se aproximem de si. No plano profissional 
– vai realizar os seus projetos pessoais. Faça investimentos. Carta da semana – O IMPE-
RADOR – esta carta mostra que esta semana estará com energias que farão com que seja 
bem sucedido em todos os planos.
LEÃO 23.07 a 23.08
No plano amoroso – dias de intenso romance, de proximidade, o que o fará muito bem 
disposto e alegre. Nada nem ninguém conseguirá quebrar a sua boa disposição. No plano 
profissional – sucesso e muito trabalho são as duas máximas desta semana. Alcançará os 
seus objetivos. Carta da semana – A ESTRELA – esta carta iluminará o seu caminho. As 
suas capacidades e os seus atributos estão no auge. 
VIRGEM 24.08 a 23.09
No plano amoroso – reforce laços familiares, use de bom senso para aliviar ambientes 
tensos. No plano profissional – se não está satisfeito, repense a sua situação, pode seguir 
por outros meios para atingir os seus fins. Carta da semana – O PAPA – esta carta mostra 
que esta será uma semana tranquila em que deve aproveitar para ler e desenvolver a sua 
vida intelectual.
BALANÇA 24.09 a 23.10
No plano amoroso – semana de conquista, aproveite e dê o melhor de si na arte de seduzir, 
mas não se deixe influenciar pelo passado e aproveite o melhor da vida. No plano profis-
sional – este plano está brilhante consegue convencer tudo e todos do seu poder, pode 
ter acesso a um cargo de liderança. Carta da semana – O IMPERADOR – esta carta mostra 
que consegue dominar todos os acontecimentos e controlar agitações.
ESCORPIÃO 24.10 a 22.11
No plano amoroso – se está só dê uma oportunidade a si mesmo de voltar a amar sem 
receios. Se mantém uma relação estável dê a sim mesmo a oportunidade de repensar a 
situação, o que o mantêm preso a essa pessoa e valorize-a. No plano profissional – este 
plano da sua vida está mais claro do que nunca para si e poderá agir de uma forma mais 
segura pensando no futuro. Carta da semana –  A MORTE – esta carta mostra que irá 
conduzir a semana da forma que mais lhe agradar e conseguirá tomar as melhores decisões 
nos momentos certos. 
SAGITÁRIO 23.11 a 20.12
No plano amoroso – está muito apaixonado e inseguro. Confie na sua cara metade e não 
tenha receio de dar mais do que recebe. No plano profissional – não é altura indicada 
para correr riscos, situação financeira estável, se possível faça algumas economias. Carta 
da semana – A LUA – esta carta mostra que a semana será muito desgastante, pois as 
preocupações que terá serão constantes.
CAPRICÓRNIO 21.12 a 20.01
No plano amoroso – deverá dedicar mais tempo ao amor e o resultado será uma semana 
repleta de paixão e de harmonia. No plano profissional – arrisque, tente ir mais além pois 
tem todas as hipóteses de triunfar. Carta da semana –  O MUNDO – esta carta mostra 
que deve aproveitar todas as oportunidades que tem para mostrar aquilo que vale. Bons 
resultados em todas as áreas graças á sua determinação e garra.
AQUÁRIO 21.01 a 19.02
No plano amoroso – irá desenvolver de forma harmoniosa o seu relacionamento, desde 
que seja claro e sincero sobre os seus sentimentos. No plano profissional – esta semana 
terá êxito no trabalho e nas suas finanças. Carta da semana – A IMPERATRIZ – esta carta 
mostra que esta semana tudo o que semear irá colher em abundância futuramente.
PEIXES 20.02 a 20.03
No plano amoroso – mesmo que se sinta indeciso evite alterar as suas decisões, e ao fazer 
uma escolha deve estar certo que algumas decisões são irreversíveis. No plano profis-
sional – sente que alguém o pode prejudicar, mantenha a calma pois se isso acontecer 
você notará e saberá como agir. Carta da semana –  O CARRO – esta carta mostra que 
irá obter excelentes resultados em todos os aspetos da sua vida, mas que para isso, tem 
que dar o seu melhor.

O SEGREDO DAS CARTAS 

TARÓLOGO e ASTRÓLOGO FRANCISCO GUERREIRO
Resolva todos os seus problemas sentimentais, profissionais, 
financeiros e de saúde, marcando uma consulta pelo número 
96 377 05 04. Após a 1.ª consulta efectua tratamentos espiri-
tuais. Consultório: Rua Serpa Pinto n.º 127 - 3.º Esq. - Montijo
E-mail:francisco_astrologo@hotmail.com

Tal como afirmamos na altu-
ra sua implementação e do 
respetivo debate, Os Ver-
des consideram a criação 

da Prestação Social para a Inclusão, 
da maior importância.

Esta Prestação, que muito valori-
zamos, representa uma medida ou 
um instrumento, que para além de 
ter constituído uma reivindicação 
das organizações representativas das 
pessoas com deficiência, procura ir 
ao encontro dos objetivos estabele-
cidos na Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, uma Con-
venção que o nosso País subscreveu 
e que a ela está vinculado.

Sucede que apesar da sua impor-
tância, esta Prestação apresenta algu-
mas fragilidades e insuficiências que 
decorrem, nomeadamente de dois 
fatores. Por um lado, o facto da Pres-
tação Social para a Inclusão abranger 
apenas pessoas com deficiência igual 
ou superior a 60%, o que excluiu um 
universo considerável de situações, 
onde a incapacidade sendo inferior 
a 60%, representa obstáculos se-
melhantes a pessoas com 60% de 
incapacidade. Por outro lado, ao es-
tabelecer a idade máxima de 55 anos 
para o reconhecimento da incapaci-
dade, deixa de fora do seu acesso, um 
universo de pessoas com deficiência 
ainda maior.

De resto, quando a Prestação So-

A Prestação Social para a Inclusão

OPINIÃO

José Luis Ferreira

ainda a atenção para a necessidade 
de se estabelecer um valor distinto 
para as pessoas com deficiência, con-
siderando os custos acrescidos que 
decorrem dessa situação de pobreza.

Para além disso, importa recordar 
que a nossa Constituição atribui ao 
Estado a responsabilidade de “rea-
lizar uma política nacional de pre-
venção, tratamento, reabilitação e 
integração” das pessoas com defi-
ciência, bem como de apoio às suas 
famílias, devendo o Estado “assumir 
o encargo da efetiva realização dos 
seus direitos”.

E, portanto, apesar da importância 
que Os Verdes atribuem à Prestação 
Social para a Inclusão, consideramos 
que é necessário proceder a alguns 
ajustamentos que respondam, no-
meadamente aos problemas acima 
identificados, e foi exatamente nesse 
pressuposto que acompanhamos as 
propostas que recentemente esti-
veram em discussão no plenário da 
A.R. e que a nosso ver caminhavam 
em sintonia com a Constituição da 
República Portuguesa e com a Con-
venção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, para além de represen-
tarem um excelente contributo para 
dar resposta a esses problemas que 
continuam a potenciar sérias e preo-
cupantes injustiças.

Deputado do PEV

Rodolfo Vaz nega ter roubado
troféu do Estádio do Bonfim

p14

cial para a Inclusão foi criada, o próprio 
Mecanismo Nacional de Monitoriza-
ção da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, apontou 
alguns reparos, tendo inclusivamen-
te sugerido ao Governo um conjunto 
de recomendações que passavam no-
meadamente por remover as restri-
ções de acesso à Prestação, em razão 
da idade ou grau de incapacidade ates-
tado, sob pena de se estar a potenciar 
fatores de desigualdade, quando o ob-
jetivo é exatamente o oposto.

Mas mais, se esta Prestação tem 
nos seus objetivos, também o apoio 
a pessoas com deficiência que se en-
contrem em situação de pobreza, o 
Mecanismo Nacional de Monitoriza-
ção da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, chama 

PUBLICIDADE

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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Desporto

Jovem guarda-redes Tiago Neto trabalha há 
um mês com a equipa principal do Vitória FC

A pensar no futuro, o Vitória Futebol 
Clube, que defronta amanhã no Está-
dio do Bonfim, a partir das 15 horas, o 
Lusitano de Évora, em partida da 18.ª 
jornada da série H do Campeonato 
de Portugal, chamou aos trabalhos 
da equipa principal o guarda-redes 
Tiago Neto, de 17 anos. O jovem atleta 
dos sub-19 está há pouco mais de um 
mês a treinar com a equipa principal às 
ordens de Alexandre Santana.

O guardião, que chegou ao Bonfim 
em 2015/16, depois de ter passado pe-
lo São Domingos, é visto como uma 
aposta de futuro pelos responsáveis 
do clube, que vislumbram um enorme 
potencial em Tiago Neto. Aos 17 anos, 
já foi chamado às selecções jovens e 
há até quem lhe reconheça um perfil 
muito semelhante ao de João Valido, 
titular indiscutível da baliza vitoriana 
na presente temporada.

As semanas de trabalho que leva sob 
a orientação do treinador de guarda-
-redes Diego Silva e ao lado dos colegas 
de posição João Valido, Josué Duver-
ger, ambos com 20 anos de idade, e 
Petterson Santos, de 18, têm sido úteis 
ao guardião Tiago Neto. A presença de 
jovens com potencial é também uma 
forma de preparar o futuro e precaver 
uma eventual saída de Valido no final 
da época, devido ao bom rendimento 
que tem tido em 2020/21.

As características e qualidades que 
evidencia fazem do guarda-redes, 
nascido em 15 de Dezembro de 2003, 
um jovem promissor. A prová-lo está 
o facto de a 12 de Dezembro de 2020, 
na altura apenas com 16 anos, ter si-
do titular na partida do Campeonato 
Sub-22 da Associação de Futebol de 
Setúbal em que os setubalenses go-
learam, por 7-0, a equipa B do Seixal.

Determinada em manter e, sempre 
que tal seja possível, reforçar a aposta 

Ricardo Lopes Pereira

Sadinos jogam amanhã, 
15 horas, em Setúbal, 
frente ao Lusitano de 
Évora

GUARDIÃO DE 17 ANOS TEM TREINADO NO BONFIM AO LADO DE JOÃO VALIDO

DR
na formação, a direcção liderada por 
Carlos Silva, bem como a equipa téc-
nica liderada por Alexandre Santana, 
colocam assim em prática a política 
de investir na prata da casa. De resto, 
o actual plantel principal, que é cons-
tituído na sua maioria por jogadores 
oriundos dos escalões de formação, 
é um exemplo disso mesmo.

Entretanto, depois de mais uma 
semana de trabalho, tendo em vista 
a preparação do embate com o Lusi-
tano de Évora, o plantel treinado por 
Alexandre Santana, actual 1.º classi-
ficado com 42 pontos, tudo vai fazer 
para somar o 14.º triunfo (em 17 en-
contros) de forma a manter a distância 
na tabela para os perseguidores mais 
directos: Amora, 2.º com 32 pontos e 
menos três jogos, Olhanense, 3.º com 
28 e menos uma partida, e Louletano, 
4.º com 23 e menos três.

Impedidos de assistir aos jogos nas 
bancadas dos estádios, devido às res-
trições impostas pelas autoridades 
de saúde por conta da pandemia da 
covid-19, os adeptos vitorianos vão 
poder seguir o encontro com os ebo-
renses, em directo, através da trans-
missão no Facebook oficial do clube. O 
mesmo jogo terá mais tarde, também 
no sábado, transmissão em diferido 
no Canal 11, a partir às 20:30 horas.

Tal como tinha sucedido nos últi-
mos rastreios realizados ao plantel, 
nenhum dos jogadores e elementos 
da equipa técnica do Vitória testou po-
sitivo nos testes realizados na quarta-
-feira, informou o clube. “Realizou-se 
dia 24 de Fevereiro novo rastreio à 
covid-19 ao plantel e equipa técnica. 
Nenhum dos jogadores ou demais ele-
mentos se encontra infectado. Assim, 
o plantel poderá dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido até à data”.

Na mesma nota informativa, o clube, 
que agradece “à MDM Pulse e à Fede-
ração Portuguesa de Futebol o apoio 
dado na realização dos testes”, apela 
a que todos continuem a cumprir to-
das as regras de segurança. “No actual 
contexto pandémico, é importante 
mantermos o foco no cumprimento 
das regras de prevenção e segurança 
para que, o mais breve possível, pos-
samos regressar à nossa vida normal”.

Jogador não esconde felicidade pela oportunidade de treinar ao lado de colegas mais experientes

O antigo diretor desportivo do 
Vitória, Rodolfo Vaz, negou ter 
furtado o troféu 'Ave Caesar 
Te Victor Salvete' ao emblema 
sadino, referindo que se tratou 
de um equívoco e que foi ele 
próprio a entregá-lo à Polícia de 
Segurança Pública (PSP). 
A PSP de Torres Vedras 
recuperou o troféu furtado ao 
Vitória, em 2020, que tinha 
sido entregue à equipa de 
futebol em 1929, no Brasil, 
disse na quarta-feira à Lusa o 
vice-presidente do clube José 
Correia de Almeida.

Em comunicado, Rodolfo 
Vaz explica que lhe foi pedido 
para levar, em meados de 

Troféu Rodolfo Vaz nega furto 
coação de Termo de Identidade 
e Residência. 

O Vitoria vai constituir-se 
assistente no processo. 

Na queixa-crime apresentada 
pelo clube contra o ex-director 
desportivo e desconhecidos, a 
que a Lusa teve acesso, o clube 
sadino sustenta que, “em data 
não concretamente apurada”, 
mas que se situa entre o início 
de Fevereiro e o início de 
Março de 2020, “o denunciado 
[Rodolfo Vaz] retirou e levou 
consigo, fazendo seu” o troféu 
das instalações do clube, “sem 
que tivesse sido autorizado 
para tal, contra a vontade do 
Vitória”.

“Fevereiro ou Março”, o troféu 
em causa para ser consertado, 
uma vez que estava danificado, 
tendo sido “colocado a arranjar 
numa oficina para se proceder 
ao restauro, acabando o 
artefacto por cair em total 
esquecimento e desinteresse”. 
O antigo dirigente recorda 
que se “passaram meses” até, 
recentemente, receber uma 
chamada por parte da PSP 
a questionar sobre o troféu, 
tendo-se mostrado “disponível 
para recolher junto da oficina 
e entregá-lo” na terça-feira às 
autoridades.

Rodolfo Vaz foi constituído 
arguido e sujeito à medida de 
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Minhava passou a somar 26 pontos 
e manteve o seu lugar no quinto 
lugar da tabela classificativa mas 
igualou o Benfica que está na quarta 
posição, com menos um jogo. Nesta 
partida, que ao intervalo registava 
uma igualdade (27-27), o terceiro 
período revelou-se preponderante 

para a equipa do Barreiro que 
ganhou uma vantagem de 10 
pontos. Márcia Costa com 19 pontos, 
Aline Moura com 18 e Leonor 
Serralheiro com 8 pontos foram as 
jogadoras que mais se evidenciaram 
no encontro realizado no Pavilhão 
Municipal Luís de Carvalho.  

GDESSA vence 
CB Queluz para 
a Liga Feminina 
de Basquetebol 

O Grupo Desportivo da Escola 
Secundária de Santo André 
(Barreiro) venceu o Clube Basket 
de Queluz por 65-56, em jogo 
relativo à 13.ª jornada da Liga 
Feminina de Basquetebol, que se 
encontrava em atraso. Com esta 
vitória, a equipa liderada por Miguel 

José Pina

Oriental Dragon e 
Olímpico do Montijo 
jogam no mesmo 
campo e à mesma hora 
mas em dias diferentes

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Desportivo Fabril recebe Sporting B 
no Estádio Alfredo da Silva

O Campeonato de Portugal prosse-
gue este fim-de-semana com a reali-
zação da 18.ª jornada que desta vez, 
em princípio, não terá jogos adiados 
no que respeita aos clubes da região. 

A primeira equipa a entrar em ac-
ção é o Oriental Dragon que defronta 
o Sporting Ideal, nos Açores, no sá-
bado às 11 horas, e, depois, o Vitória 
FC que recebe o Lusitano de Évora, 
às 15 h.

No domingo às 11 horas o Amora 
joga em Loulé, o Olímpico do Montijo 
vai ao Rabo de Peixe e o Desportivo 
Fabril recebe o Sporting B. À tarde, 
pelas 15 horas, o Pinhalnovense de-
fronta o Juventude, em Évora.  

Oriental Dragon    
defronta Sporting Ideal
O Oriental Dragon, que está a ser a 
grande sensação da prova, desloca-se 
à Ilha de São Miguel, nos Açores, mais 
propriamente à Ribeira Grande onde 
defronta o Sporting Ideal, no Estádio 
Municipal. Tendo em conta a carrei-
ra das duas equipas no campeonato 
quem apresenta mais probabilidades 
de ganhar é a equipa continental por-
que está melhor posicionada, tem 12 
pontos de vantagem e apresenta-se 
como uma das equipas que melho-

Estádio Alfredo da Silva preparado para receber o Sporting B

DR

to jogo consecutivo fora de casa, terá 
ao que tudo indica um desafio com-
plicado porque o adversário é um dos 
mais competentes da série e no seu 
reduto ainda não sofreu qualquer 
derrota. Os amorenses, que também 
estão invencíveis nos jogos disputa-
dos fora de casa, conquistaram qua-
tro vitórias nos jogos anteriormente 
realizados e querem fechar este ciclo 
infernal com mais um triunfo para 
continuarem a depender apenas de 
si no campeonato. Será ao que tudo 
indica um bom jogo de futebol mas 
com prognóstico reservado.

Fabril recebe leõezinhos 
No Estádio Alfredo da Silva, o Des-
portivo Fabril vai receber a equipa 
B do Sporting, que se apresenta co-
mo uma das principais candidatas 
à subida de divisão. O favoritismo 
pende muito mais para o lado dos 
leões, que se encontram ainda in-
vencíveis. Mas, como se costuma 

dizer, a bola é redonda e no futebol 
tudo pode acontecer. Uma coisa é 
certa, o Fabril, que tem melhorado 
bastante nos últimos encontros pre-
cisa de pontuar para fugir aos últi-
mos lugares mas o Sporting também 
precisa de vencer para continuar a 
lutar pelo primeiro lugar.  

Pinhalnovense joga em Évora
O Pinhalnovense joga em Évora com 
o Juventude, que mudou recente-
mente de treinador. As duas equipas 
encontram-se separadas por dois 
pontos, com vantagem para a equi-
pa de Pinhal Novo e ambas querem 
ganhar para melhorar a sua posição 
na classificação. Se o Pinhalnoven-
se conseguiu recuperar um pouco 
os seus índices físicos talvez tenha 
alguns argumentos para contrariar 
a intenção dos eborenses mas uma 
coisa é certa até ao momento ainda 
não conseguiu ganhar uma única vez 
no campo do adversário.

A equipa feminina do Amora, que 
conta por vitórias os jogos disputa-
dos na fase de manutenção e desci-
das da Liga BPI, defronta no próxi-
mo domingo às 15 horas o Atlético 
Ouriense no Parque do Serrado, em 
jogo referente à quinta jornada da 
competição.

FUTEBOL FEMININO
Amora procura mais uma vitória na fase de manutenção da Liga BPI

O jogo, que marca o fim da primei-
ra volta, reveste-se de extrema im-
portância para as duas equipas que 
se encontram separadas por quatro 
pontos na tabela classificativa. Para 
o Amora porque pode dar mais um 
passo rumo à manutenção alargan-
do a vantagem sobre um adversário 

directo, em caso de vitória, e para 
o Atlético Ouriense porque pode 
encurtar a distância para a equipa 
amorense, que lidera a competição.

Prevê-se que venha a ser um jogo 
interessante apesar de estarem em 
confronto duas equipas com estado 
de espírito diferente porque o Amo-

ra está em alta e completamente 
motivado com os resultados obtidos 
nesta fase e o Ouriense que vem de 
uma surpreendente derrota (0-2) 
sofrida em casa na última jornada, no 
desafio que disputou com o Futebol 
Benfica.
J.P.

LIGA PORTUGAL 2 

Cova da 
Piedade joga 
amanhã à 
tarde em 
Arouca

O Cova da Piedade desloca-se es-
te sábado ao Estádio Municipal de 
Arouca onde defronta pelas 15 horas 
o quinto classificado da Liga Portu-
gal 2 SABSEG, em jogo relativo à 22.ª 
jornada.

Este é mais um jogo complicado 
para a equipa da margem sul do Tejo 
que defronta um adversário que vem 
de uma série de resultados positivos 
com três vitórias (sendo uma delas 
sobre o Estoril) e um empate nos 
últimos quatro jogos. 

O mesmo será dizer que se encon-
tra a atravessar uma fase bastante 
positiva e ocupa uma posição bas-
tante confortável na tabela clas-
sificativa que lhe permite pensar 
inclusivamente numa hipotética 
subida de divisão, embora esteja a 
oito pontos do terceiro lugar que dá 
direito a disputar o playoff de pro-
moção e a nove e dez pontos dos 
dois primeiros classificados. 

O Cova da Piedade tem vindo a 
realizar boas exibições, que não têm 
sido correspondidas em termos de 
resultados. É certo que nos dois úl-
timos jogos, com o Vilafranquense e 
Desportivo de Chaves, obteve dois 
empates, mas foram ambos obtidos 
em casa e em ambos tiveram sabor 
a pouco porque esteve a vencer e 
acabou por consentir a igualdade.

Convém entretanto recordar que 
em terreno alheio a equipa piedense 
tem obtido melhores resultados que 
em casa e que na condição de visitan-
te já conseguiu três vitórias (Covilhã, 
Viseu e Varzim) e dois empates (Oli-
veirense e Mafra). Por isso, é muito 
natural que nesta partida também 
queira fazer uma gracinha. Resta 
saber se o Arouca, que tem mais 12 
pontos, e no seu reduto já perdeu 
dois jogos, empatou quatro e ganhou 
outros tantos, vai permitir.

As duas equipas já se defrontaram 
seis vezes e o histórico de confrontos 
é favorável ao Cova da Piedade que 
tem três vitórias e um empate contra 
duas vitórias do Arouca.    
J.P.

res resultados tem na condição de 
visitante, com cinco vitórias nos sete 
jogos realizados. 

Olímpico no Rabo de Peixe
No mesmo local e à mesma hora mas 
no dia seguinte joga o Olímpico do 
Montijo com o Rabo de Peixe. A equi-
pa montijense está à espera de um 
jogo complicado devido essencial-
mente ao facto de só ter regressado 
ao trabalho na quarta-feira dia em 
que realizou novos testes e iniciou 
a preparação para o jogo, seguindo 
para o arquipélago açoriano pratica-
mente com dois treinos realizados. 
A condição física não é a melhor mas 
como o Rabo de Peixe em casa só 
ganhou uma vez e já empatou cinco 
pode ser que regresse a casa com um 
resultado positivo. 

Amora defronta    
adversário complicado
O Amora, que vai cumprir o seu quin-
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