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Com votos de boa saúde a todos, 
não podia deixar de relatar os fac-
tos ocorridos no âmbito da doença 
SARS-COV2, dada a experiência 

vivida no âmbito do meu  internamen-
to no Hospital Garcia de Orta (HGO) em 
10/02/2021. Foram 13 dias passados, com 
altos e baixos, período no qual a equipa 
médica, de enfermagem e pessoal auxiliar, 
estiveram sempre presentes. Às 6h 30m 
chegava a Sra. Enfermeira e fazia a entrega 
da medicação do início do dia, para além 
da medição da tensão arterial, verificação 
da febre e análise do nível de oxigenação e 
batimento cardíaco. Sempre de sorriso nos 
lábios dava aos doentes uma sensação de 
segurança e de esperança nas melhoras fu-
turas. Mais tarde,  a meio da manhã, entrava 
de novo a enfermeira para fazer o controle 
dos indicadores e chegava a médica que 
fazia as análises diárias (gasometria e ou-
tras práticas médicas) para apurar o meu 
estado de saúde desse dia, pois o sars-cov2 
combate-se dia-a-dia, hora-a-hora, minuto-
-a-minuto. Durante o resto do dia havia mais 
3 controles por parte da enfermeira, sendo o 
último por volta das 23h. Tinha ainda a visita 
diária da Fisioterapeuta para me ajudar na 
recuperação respiratória.

Não consigo, hoje, esquecer estes 13 dias lá 
passados, pois durante esse período pensei 
em tudo, fazendo várias introspeções e uma 
retrospetiva à vida já passada, interrogan-
do-me sobre a forma de como iria sair dali! 
É mesmo assim, pensa-se em tudo! Lem-
brei-me de como começou esta pandemia 
e das dúvidas e incertezas instaladas na DGS: 
é importante usar máscara? Inicialmente não 
era, e ,depois, o seu uso passou a obrigatório; 
distanciamento social, lavar as mãos bastas 
vezes e um enorme medo, o qual variava de 
pessoa para pessoa, aliás visível nos compor-
tamentos pessoais e sociais. Não há beijos 
nem abraços para ninguém! A Economia a 
tropeçar e a esperança, quer dos trabalha-
dores, com a eminência do desemprego, 
quer dos empresários, com o espectro da 
falência, a desaparecer. E como estamos ao 
nível da confiança numa melhoria do esta-
do das coisas? Como sabemos, esta não se 

Hospital Garcia de Orta: um oásis 
no deserto da covid

OPINIÃO

Fernando Coelho

conquista com demagogia e o contrato social 
firmado entre quem governa e quem obe-
dece consolida-se pelo resultado das práticas 
políticas e que se expressa na realidade vivida 
diariamente.

Em janeiro de 2021 os Portugueses viven-
ciaram diariamente a maior calamidade na 
saúde pública de que há memória, em Portu-
gal, entre os vivos. Devemos tirar as corretas 
ilações e determinar as suas causas.

Posso afirmar, com toda a certeza, que 
existe uma enorme confiança nestes pro-
fissionais de saúde que fizeram com que 
eu sobrevivesse ao sars-cov2, e, também, 
noutros setores profissionais que lidam dia-
riamente com a pandemia. Aquilo que têm 
para nos ensinar superará, em larga escala, 
aquilo que ouvimos diariamente dos polí-
ticos profissionais. O respeito e admiração 
que tenho, hoje, pela equipe médica que 
me tratou (Dra. Paula Brito, Enfermeiras 
Andreia, Betariz, Laura, Martina, e Laura e 
Tiago, Fisioterapeuta Rita, Auxiliares Fátima, 
João,  Mafalda e Maria João) tornam-nos, 
seguramente, em fazedores de opinião que 
deveriam ser ouvidos por todos, permitindo 
delinear a consolidação da confiança entre os 
cidadãos: precisamos de acreditar no futuro! 
Os profissionais de saúde serão respeitados 
por todos os cidadãos e ouvidos! Precisamos 
de acreditar que as condições de vida futu-
ras irão melhorar! Devemos ouvi-los para 
que consigamos restaurar a confiança na 
população!

Despeço-me, não sem antes, desejar 
a toda a equipe que contribuiu para as 
minhas melhoras, votos de muita saúde 
e agradecer, do fundo do coração, todo o 
bem que me fizeram.

Conforme diz o poeta Fernando Sabino 
“De tudo ficaram três coisas… A certeza de 
que estamos começando… A certeza de que 
é preciso continuar… A certeza de que pode-
mos ser interrompidos antes de terminar… 
Façamos da interrupção um caminho novo… 
Da queda, um passo de dança… Do medo, 
uma escada… Do sonho, uma ponte…”

Bem hajam!

Economista e Jurista

Preocupação com
a pandemia
Entre as muitas assimetrias 
provocadas pela covid, a 
consequência mais dramática é a 
interrupção da vida. A pandemia 
virou tudo do avesso, até a viabilidade 
de cumprirmos a recomendação da 
Bíblia, “amai-vos uns aos outros”, 
porque, por conta do coronavírus, 
grassa cada vez mais a desconfiança 
entre nós, uns dos outros.  Nesta 
estranha forma de vida, ocorre-me 
a postura de um ser humano do tem 
medieval, com a vivencia confinada 
devido ao vendaval da pandemia.

A AFPDM terminou esta semana a instalação de 120 painéis 
fotovoltaicos no telhado do edifício sede. Em 2010, numa 
primeira fase, foram instalados 84 painéis, o que permitiu à 
associação uma redução de custos com a energia e a melhoria 
do meio ambiente. Esta segunda fase, com mais 120 painéis, 
de tecnologia de ponta, representa um grande aumento 
da capacidade de produção. “Cientes da responsabilidade 
ambiental que temos na realização de práticas sustentáveis, 
e do impacto que estas medidas terão no futuro de todos nós, 
capitalizamos a nossa associação com as melhores soluções”, 
refere a escola.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Escola 
Profissional 
do Montijo 
instala 120 
painéis 
fotovoltaicos

Felizmente, consigo ainda manter 
o espírito em desconfinamento e 
deixo-o vaguear, embora à procura 
do nada. Mas mantenho a intuição 
da esperança que, além de ser 
importante para suportar a espera, 
também alimenta a convicção da 
imunidade espiritual.
Frequentemente, quase por 
instinto, jogo a mão à testa, para 
avaliar a temperatura e tranquilizar 
a preocupação antiviral. São 
pensamentos de resposta a esta 
ameaça e para não deixar morrer a 
fonte de vida.

Francisco Rodrigues 

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 A equipa de administradores da Adega de Pegões, 
presidida por Mário Figueiredo, conseguiu suster o impacto 

económico da covid nos resultados da empresa. A adega fechou 
2020 com um volume de vendas superior a 22 milhões de euros, 
numa quebra meramente residual (2%) quando comparada com 
o conjunto do sector. Um bom resultado para a cooperativa, para 
os produtores associados e para a região.

A FIGURA
Mário 
Figueiredo

DR

Abertura
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MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

----------------------------EDITAL N.º 26/2021------------------------------

----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE MONTIJO. ----------------------------------------------

----- TORNA PÚBLICO, que devido à realização de trabalhos de Requa-

lificação da Praça 1.º de Maio e Largo do Guitarrista, haverá alterações 

ao trânsito na Cidade do Montijo, a partir do dia 08 de março de 2021. 

--------------------- ASSIM SENDO, INFORMA QUE: --------------------

----- 1. A partir das 08h00 do dia 08-03-2021, será proibido o trânsito e 

o estacionamento, na Praça 1.º de Maio e no Largo do Guitarrista; ------

----- 2. Será proibido o trânsito e o estacionamento no troço da Avenida 

João de Deus, desde o entroncamento com a Travessa João de Deus até 

à Praça 1º de Maio; -------------------------------------------------------------

----- 3. Será proibido o trânsito na Avenida dos Pescadores no sentido de 

Poente para Nascente desde o entroncamento com a Rua Tenente Valadim 

até à Praça da República, com exceção de veículos prioritários e acesso 

local. -------------------------------------------------------------------------------

----- 4. Será proibido o trânsito da Rua Bulhão Pato, desde o entroncamento 

com a Rua Luís Calado Nunes, até à Rua Almirante Cândido dos Reis, 

com exceção de veículos prioritários e acesso local. -----------------------

----- 5. Será proibido o trânsito no troço da Rua Almirante Cândido dos 

Reis, desde o entroncamento com a Rua Bulhão Pato até ao entroncamento 

com a Rua Machado Santos, com exceção de veículos prioritários e acesso 

local; ------------------------------------------------------------------------------

----- 6. Será proibido o trânsito da Rua Machado Santos, com exceção de 

veículos prioritários e acesso local; -------------------------------------------

----- 7. Será invertido o sentido de trânsito da Rua D. Jorge, desde a 

Travessa João de Deus, até à Rua Gago Coutinho; --------------------------

------ 8. Os condicionamentos anteriormente referidos, desde o ponto 2 

até ao ponto 7, decorreram durante o prazo das obras, previsto de 180 

dias, sendo implementados apenas nos locais e períodos que tenham 

interferência nos trabalhos a desenvolver. -----------------------------------

----- PARA CONSTAR, se publica o presente edital e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. ---------------

----- E eu, Nuno Filipe Alves Garrete, Chefe da Divisão de Obras, Ser-

viços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida desta Câmara Municipal, 

o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------

-------- Paços do Município de Montijo, 03 de março de 2021. -----------

------------------- O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------

Proposta foi aprovada 
na última reunião de 
Câmara

ECONOMIA

Alcochete continua com apoios 
extraordinários às associações 
do concelho

A Câmara Municipal de Alcochete 
aprovou a continuidade do Progra-
ma Municipal de Apoio Extraordinário 
ao Movimento Associativo durante o 
corrente ano. Esta medida tem efeitos 
retroactivos até 1 de Janeiro último.

No âmbito deste programa encon-
tra-se a atribuição de apoio financei-
ro às associações e apoio financeiro, 
mas também logístico, a actividades 
desportivas e culturais. O limite do 
apoio é analisado tendo em conta 
os comprovativos das respectivas 
despesas e orçamentos de cada as-
sociação.

 A proposta apresentada na reunião 
do executivo da passada quarta-feira, 
destaca que a autarquia “ao longo dos 
últimos anos tem apoiado, de forma 
inequívoca, o movimento associati-
vo e mantido uma estreita relação 
de incentivo e confiança através da 

DR

celebração de contratos-programa” e 
que “no ano passado, assim como no 
presente ano, não é possível estabe-
lecer estes contratos, em virtude de 
não estarem reunidas as condições 
previstas no Regulamento de Apoio 
ao Movimento Associativo”.

“A exemplo de que aconteceu no 
ano transacto, e considerando que 
o ciclo pandémico vai manter-se ac-
tivo durante mais tempo, julgo que 
é imperioso criarmos as condições 
necessárias para a subsistência do 
movimento associativo do concelho 
e penso que esta proposta reflecte 
isso mesmo” disse Fernando Pinto, 
presidente da Câmara Municipal de 
Alcochete.

 “Não se vislumbra quando iremos 
voltar àquilo que éramos há dois anos 
atrás, quando todas as associações 
tinham o seu plano de actividade di-
rigido para o exterior e com activida-
des que abrangiam muitas pessoas, 
o que para já está fora de questão”, 
disse a vereadora com o pelouro do 
Movimento Associativo. “O que não 
está fora de questão é as despesas 
que as associações têm todos os me-
ses e sem formas de subsistir”, frisou 
também Fátima Soares, sublinhando 
que o que se pretende é que esta me-
dida seja “um balão de oxigénio para 
as associações que se veem a braços 
com esta situação pandémica”. 

É imperioso 
criarmos as 
condições 
necessárias para 
a subsistência 
do movimento 
associativo do 
concelho 
Fernando Pinto

Setúbal investe 15 mil euros para tornar 
Túnel do Quebedo mais bonito 

p4
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Setúbal

PUBLICIDADE

Cerca de oito centenas de alunos e 
docentes do concelho de Setúbal já 
tiveram acesso, este ano lectivo, à ac-
tividade do livro e da leitura dinami-
zada nas escolas públicas, no âmbito 
do Programa Municipal de Educação 
pela Artes e Ciências Experimentais.   

Trata-se da iniciativa “Ir e Vir e Vol-
tar (com livros)”, dinamizada pelo 

CONHECIMENTO

Actividade do livro e leitura 
já chegou a cerca de 800 alunos 
e professores do concelho

serviço educativo da Casa d’Avenida, 
a qual está enquadrada no “Setúbal, 
um mundo de desafios – Programa 
Municipal de Educação pela Arte e 
pelas Ciências Experimentais”.

Este programa da Câmara Mu-
nicipal, direccionado para crianças 
e docentes do pré-escolar e do 2.º 
ano do 1.º ciclo do ensino básico, es-
tá “centrado na promoção do ensino 
experimental das ciências e no de-
senvolvimento de competências nos 
domínios das ciências e tecnologias”, 
refere comunicado da autarquia.

No âmbito desta actividade literá-
ria, são conduzidas sessões de ani-
mação do livro e da leitura, a partir 
de obras seleccionadas de literatura 
infanto-juvenil, que levam crianças e 
docentes a partirem à descoberta do 
mundo, de forma criativa e interacti-
va, numa viagem que alia as palavras 
aos sentidos.

No presente ano lectivo, até Ja-
neiro, altura em que foi suspensa a 
actividade escolar, realizaram-se 134 
sessões desta actividade, que envol-
veram 725 crianças e 58 docentes de 
29 turmas.
H.L.

DR

A iniciativa 
está centrada 
no desenvolvi-
mento de 
competências 
nos domínios 
das ciências e 
tecnologias

CONCLUSÃO PREVISTA PARA A PRÓXIMA SEMANA

Autarquia investe 15 mil euros na manutenção 
e embelezamento do Túnel do Quebedo no centro da cidade

O Túnel do Quebedo, no centro da 
cidade de Setúbal, está a ser alvo de 
uma operação de atractividade ur-
bana para valorizar esta passagem. 
A intervenção é promovida pela Câ-
mara Municipal, e tem a previsão de 
estar concluída “durante a próxima 
semana”, indica a autarquia.

Esta intervenção implica um inves-
timento municipal na ordem dos 15 
mil euros, e contempla a execução 
de trabalhos de manutenção na infra-
-estrutura rodoviária e no edifício de 
apoio ferroviário, como a renovação 
de pinturas e a remoção de graffiti.

Uma das principais acções do novo 

visual do Túnel do Quebedo passa pe-
la “substituição dos painéis fenólicos 
de protecção instalados no acesso su-

perior do túnel”, agora “embelezados 
com imagens de excelência da cidade 
sadina e iluminação cénica”.

A operação, assegurada por admi-
nistração directa, ou seja, com recurso 
a meios técnicos e humanos próprios 
da Câmara de Setúbal, visa assim “o 
reforço da atractividade do Túnel do 
Quebedo, e também do espaço exte-
rior envolvente, contribuindo para uma 
melhor imagem urbana”, acrescenta a 
autarquia. 

Desde 2015 que no interior deste 
túnel que atravessa a parte superior 
da linha ferroviária na cidade, é possí-
vel observar uma intervenção artísti-
ca, que ocupa uma área com cerca de 
300 metros quadrados, constituída 
por um conjunto azulejar encomen-

dado pela autarquia à Galeria Rat-
ton, da autoria do artista plástico 
Andreas Stöcklein. 

Estes painéis de azulejos, coloca-
dos ao longo dos muros interiores do 
Túnel do Quebedo, fazem referência 
a escritores e artistas ligados a Setú-
bal, por nascença ou vivência, como 
Bocage, Sebastião da Gama, Vasco 
Mouzinho de Quevedo, Luiz Pacheco 
e José Afonso.

O Túnel do Quebedo assegura a li-
gação rodoviária e pedonal entre as 
avenidas 5 de Outubro, Jaime Corte-
são e Manuel Maria Portela.
H.L

DR
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entre as 08h00 e as 12h00.
Explica a autarquia que a 
interdição deste arruamento 
à circulação rodoviária é 
motivada pela realização 
de trabalhos de limpeza 
e manutenção da rede de 
drenagem doméstica instalada 

entre os números 560 e 612 
da Avenida Luísa Todi.
Por indicação dos serviços 
da Câmara Municipal, como 
alternativa os automobilistas 
devem utilizar a Rua Marques 
da Costa e a Avenida Luísa 
Todi.

Obras obrigam a 
encerramento ao 
trânsito da Travessa 
da Anunciada 
a 10 de Março  

Uma operação na via pública 
obriga a encerrar ao trânsito 
automóvel a Travessa da 
Anunciada, localizada entre 
a Rua Marques da Costa e 
a Avenida Luísa Todi, em 
Setúbal. Este encerramento 
será a 10 de Março, e decorre 

Os projectos vão 
decorrer durante 18 
meses e envolver 24 
investigadores do 
IPS, 12 externos e 10 
entidades parceiras

PARCERIAS PARA A REGIÃO

Politécnico investe 110 mil euros em projectos de investigação aplicada

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) vai investir em quatro projectos 
nas tipologias de Investigação e De-
senvolvimento (I&D) e Investigação 
Exploratória, os quais têm a missão 
de “produzir novo conhecimento 
em estreita articulação com o meio 
organizacional regional”, explica a 
direcção do instituto.

Esta aposta na investigação vai de-

ciplinar ficou a cargo de um júri exter-
no, composto por quatro elementos 
do meio académico e científico.

Quanto ao investimento, este é 
“totalmente suportado por receitas 
próprias”, e abarca os domínios das 
Ciências Empresariais, Engenharia 
e Desenvolvimento Sustentável, 
Energia e Ambiente, Desenvolvi-
mento de Produto e Transferência 
de Tecnologia.

Indica o IPS que entre os projec-
tos exploratórios, encontram-se duas 
propostas de produção de _scaffolds_ 
cerâmicos para regeneração óssea 
por impressão 3D (BioScaff) e de 
criação de um roadmap para o sec-
tor do vinho na Península de Setúbal 
(RoadWine). 

No que toca à componente de 

DR
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I&D, a aposta recai sobre o desen-
volvimento de um modelo de ges-
tão integrado como ferramenta de 
apoio à governança do Estuário do 
Sado (GI4Sado), e de uma solução 
motivacional inovadora para exercí-
cio personalizado através da plata-
forma computacional ONParkinson 
(MoveONParkinson).

Com estes quatro novos projectos, 
o IPS pretende “reforçar a capacida-
de de investigação dos seus CIPS2, 
visando não só o incentivo a outros 
tipos de candidaturas, como também 
intensificar a cooperação com as or-
ganizações da região, aportando no-
vos impulsos para a sua dinâmica de 
inovação, e sobretudo dar aos estu-
dantes a oportunidade de participar 
em projectos de I&D”.

correr durante os próximos 18 meses 
e, sobre os quatro projectos, o IPS 
vai aplicar um investimento “perto 
de 110 mil euros”, para investigação 
aplicada. Ao todo, os projectos vão 
envolver 24 investigadores do insti-
tuto, 12 investigadores externos e 10 

entidades parceiras.      
A selecção foi feita em concurso 

interno, lançado em 2020 aos Cen-
tros de Investigação do IPS (CIPS2), 
numa edição que recebeu um total 
de 14 candidaturas, envolvendo oito 
dos nove CIPS2. A avaliação multidis-
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Bombeiros em “guerra de tronos" ameaçam 
direcção com paralisação de serviços 

A sucessão de Américo Moreira no 
cargo de comandante dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo está a deixar 
os elementos da corporação em “pé 
de guerra" com a direcção. A esma-
gadora maioria do corpo activo dos 
bombeiros pretende a nomeação de 
Luís Silva, actual comandante interi-
no, e ameaça avançar para uma para-
lisação e com um pedido de demissão 
da direcção, se esta não recuar na in-
tenção de contratar um elemento de 
fora para liderar a unidade.

A “guerra de tronos" na corporação 
atingiu agora um impasse. Até por-
que, a direcção da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários do 
Montijo “não abdica de nomear um 
novo comandante", garantiu Amável 
Pires, que preside ao elenco directi-
vo. E até já existe um nome escolhido 
para ocupar o posto: Pedro Davidoff 
Ferreira, do Lavradio, que chefiava a 
corporação Sul e Sueste no Barreiro 
antes de assumir o cargo de 2.° co-
mandante na Associação Humani-
tária dos Bombeiros de Faro – Cruz 
Lusa, apurou O SETUBALENSE.

“[A pessoa]Já teve uma reunião 
com a direcção, depois de ter enviado 
um projecto de inovação. [A nomea-
ção] Está apalavrada. Mas só ficará 
garantida quando houver assinatura 
[entre as partes]”, admitiu Amável 
Pires, que não revelou o nome do 
sucessor de Américo Moreira. Mas 
deixou-o implícito, ao reconhecer que 
dificilmente a direcção voltará atrás na 
decisão. “Não ia dar o dito por não dito 
e dizer à pessoa: desvinculaste-te lá de 
baixo, mas agora não tens lugar aqui.”

O presidente da direcção sabe que 

Mário Rui Sobral 

Direcção já acertou 
tudo com antigo chefe 
dos bombeiros do 
Barreiro para assumir 
o cargo. Mas o corpo 
activo do Montijo quer 
Luís Silva

SUCESSÃO DE COMANDANTE GERA IMPASSE

DR

os bombeiros estão ao lado de Luís 
Silva, elogia até a capacidade do co-
mandante interino, mas explica que 
existem outros factores que pesam 
na decisão. “Um processo discipli-
nar para despedimento com justa 

causa, por tentativa de agressão ao 
presidente [da direcção], entre ou-
tras situações ocorridas nos últimos 
anos. Não há dúvida de que ele é 
muito bom profissional, damo-nos 
bem, mas, face a esses antecedentes 

entre comando e direcção, queríamos 
uma viragem”, justificou. 

E quanto à possibilidade de o corpo 
de bombeiros vir a pedir a demissão 
da direcção, Amável Pires é peremp-
tório: “Podem pedir a demissão e a 

direcção sair no caso de lhes assistir 
essa razão, de acordo com a lei.” 

Luís Silva recusa outro cargo
Certo é que na corporação e no coman-
do, o desejo da direcção nomear Pedro 
Davidoff caiu como uma bomba. 

Desde logo porque a informação 
ficou a ser conhecida através de 
uma publicação numa página de um 
grupo de bombeiros na rede social 
Facebook, na qual dava-se conta da 
tomada de posse do novo comandan-
te em Abril próximo. Depois, porque 
tem “existido total harmonia” entre 
o presidente da direcção e Luís Sil-
va, desde que este último assumiu o 
cargo interinamente. 

“Estamos a desenvolver um pro-
jecto para os bombeiros desde 29 de 
Janeiro passado, totalmente empe-
nhados com a direcção nesse sentido, 
o qual não devia ser agora interrom-
pido. Tem sido um bom trabalho em 
harmonia”, revelou Luís Silva. “Por 
isso, a nomeação de um novo coman-
dante nesta altura não se compreen-
de, já que os bombeiros estão com 
este comando. Não se compreende 
este braço-de-ferro, porque é muito 
importante para qualquer direcção 
ter em seu torno os bombeiros, uni-
dos, como é importante para qual-
quer comando", adiantou.

Luís Silva admite ainda que não es-
tá disposto a aceitar outro cargo que 
não o de comandante na corporação. 
“Tenho 20 anos de comando, embora 
nunca na função de comandante, e 
38 de bombeiro. Sou filho da terra, 
ajudei a formar muitos bombeiros 
no Distrito de Setúbal e não posso 
aceitar outro posto", vincou.

Cerca de 60 bombeiros , de um to-
tal de 67 do corpo activo, estão com o 
comandante interino e enviaram uma 
carta à direcção a solicitar esclareci-
mentos. Entre as accões de protesto, 
que já discutiram levar por diante, a 
paralisação e pedido de demissão da 
direcção é a que ganha mais força. 
Mas em cima da mesa esteve ainda 
a possibilidade de realização de uma 
marcha lenta pelo concelho ou até 
mesmo a entrega dos capacetes em 
plena Câmara Municipal do Montijo.

Luís Silva, à esquerda, já transmitiu a mensagem de que só aceita o posto de comandante

O clima de discórdia instalado 
na corporação montijense já 
chegou ao conhecimento da 
Câmara Municipal. Na passada 
quarta-feira, o vereador 
eleito pela CDU, Carlos Jorge 
de Almeida, questionou o 
presidente da autarquia, o 
socialista Nuno Canta, sobre “a 
instabilidade” que se vive nos 
bombeiros. O presidente da 
Câmara admitiu preocupação, 
transmitiu que já se reuniu com 

Reuniões Presidente da Câmara já falou 
com Amável Pires e vai ouvir comando

geral de todos os bombeiros”, 
disse. “Vai ter de existir uma 
responsabilidade da direcção 
com as opções que toma perante 
os bombeiros”, adiantou, ao 
mesmo tempo que confessou 
estar atento ao desenrolar da 
situação. “Temos de deixar correr 
tempo para que a questão ou 
fique sanada ou se necessita de 
intervenção superior, ao nível 
da protecção civil distrital”, 
concluiu.

o presidente da direcção e que 
espera oportunamente reunir- 
-se também com elementos do 
corpo activo dos bombeiros.

“Vamos acompanhando 
e respeitando as decisões 
das corporações. O anterior 
comandante não foi reconduzido 
no cargo por estar próximo da 
idade de reforma, mas isso são 
decisões da direcção. Procuraram 
um novo comandante que, 
segundo sei, não tem um acordo 



intitulado “Comércio + digital", é 
financiado pela autarquia com oito 
mil euros e vai ser desenvolvido ao 
longo do ano, em formato misto: 
presencial e “e-learning”. Contempla 
12 acções de formação, gratuitas 
e dirigidas aos empresários e 
colaboradores das micro, pequenas 

e médias empresas. “Noções gerais 
de literacia digital, estratégias 
aplicadas a canais digitais, marketing 
digital e conhecimento de soluções 
tecnológicas para comunicar 
com clientes e fornecedores” 
são algumas das actividades que 
constam no plano de formação.

Autarquia 
acerta formação 
com associação 
do comércio

A Associação do Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do 
Distrito de Setúbal (ACISTDS) vai 
proporcionar um total de 200 horas 
de formação para igual número de 
comerciantes do concelho, ao abrigo 
de um protocolo estabelecido com 
a Câmara Municipal. O projecto, 
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PUBLICIDADE

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

Mário Rui Sobral 

A estrutura nacional 
homologou o nome do 
montijense, aprovado 
pela distrital. Coligação 
com o CDS-PP garantida

ACTIVIDADE CRESCEU

Clube Judo Montijo muda-se do Esteval 
para novas instalações municipais

O Clube Judo Montijo (CJM) vai passar 
a ocupar as instalações municipais na 
Rua da Bela Vista n.º 91. A decisão foi 
tomada, por unanimidade, pelo exe-
cutivo camarário, na reunião da última 
quarta-feira.

Até à data, o clube que se tem evi-
denciado na formação e projeccão 
de talentos na modalidade – com a 
conquista de inúmeros troféus quer 
a nível nacional quer internacional – 
tem desempenhado actividade nas 
instalações desportivas do Pavilhão 
Municipal N.º 2, no Bairro do Este-
val, que tem funcionado como sua 
sede. Doravante, irá passar para “o 
armazém recentemente adquirido 
pela autarquia”, que apresenta “uma 
área total de 974,400 metros qua-
drados", sublinha a autarquia, em 
nota de Imprensa.

Durante a sessão de quarta-feira, 
Sara Ferreira, vereadora que detém 

o pelouro do desporto, justificou a 
transferência para o novo local – que 
servirá não só para o desenvolvimento 
da habitual prática desportiva como 
também para a instalação da sede 

social do clube – com o “aumento 
exponencial de actividade” registada 
pelo CJM. De acordo com a autarca, 
em 2019, o clube já contava com “350 
atletas federados” e tornou-se assim 
“no quarto maior clube do País e ilhas” 
em termos de praticantes federados 
nesta modalidade.

O armazém vai agora ser adaptado 
para a dinamização desportiva, sendo 
que as intervenções para o efeito serão 
asseguradas pelo próprio clube. “Com 
excepção para a instalação e recupe-
ração dos portões e para a reparação 
da iluminação do espaço, que ficam a 
cargo da autarquia e cujo custo total 
está estimado em 19 mil e 500 euros", 
revela a edilidade, na mesma nota.

O contrato de comodato agora 
aprovado, que permitirá sustentar o 
crescimento do CJM, tem “uma vigên-
cia de cinco anos” e é “renovável por 
períodos iguais e sucessivos”. 

AUTÁRQUICAS 2021

PSD nacional estende passadeira “laranja”
 a recandidatura de João Afonso 

Foi o primeiro autarca, no Distrito de 
Setúbal, a assumir publicamente que 
iria recandidatar-se nas autárquicas de 
2021. Com ou sem apoio do PSD, garan-
tiu há cerca de 14 meses. Esta quarta-
-feira, João Afonso foi anunciado como 
cabeça-de-lista dos social-democratas 
à Câmara do Montijo, pelo secretário-
-geral do partido, José Silvano.

O nome do advogado de 52 anos, 

que ocupa o cargo de vereador na au-
tarquia montijense desde 2017 e que 
passou a presidir à estrutura local do 
partido em 2020, foi aprovado pela 

distrital e homologado pela direcção 
nacional, que assim lhe estendeu a 
“passadeira laranja" para avançar. 

E fechada está já também a reedi-

ção da coligação com o CDS-PP, confir-
maram a O SETUBALENSE João Afonso 
e o presidente da distrital de Setúbal 
dos democratas-cristãos, João Merino.

Nas últimas autárquicas, a candi-
datura de João Afonso, que juntou 
PSD e CDS-PP, registou 3 676 votos 
(19,44%), o que se traduziu na perda de 
um vereador no executivo composto 
por sete. Quatro anos antes, os social-
-democratas, sem coligação e com 
Maria das Mercês Borges a encabeçar 
a lista à Câmara Municipal, haviam 
conseguido dois mandatos com 4 168 
votos (25,22%).

Certa também é a recandidatura do 
socialista Nuno Canta, que já leva dois 
mandatos consecutivos como presi-
dente da autarquia. No primeiro, em 
2013, o PS ganhou com maioria rela-
tiva (perdeu um vereador), por uma 

DR
diferença de 426 votos para a CDU; 
no segundo, em 2017, recuperou a 
maioria absoluta, voltando a eleger 
quatro vereadores e reconquistando 
todas as freguesias.

Quem também já anunciou a can-
didatura à presidência da Câmara, 
mas como independente, foi Manuel 
Fona Vieira, que terá de reunir as as-
sinaturas suficientes para efectivar 
o processo.

Já o Chega decidiu candidatar-se 
a solo nos 13 concelhos do distrito. 
Para o Montijo “está mais do que uma 
hipótese em aberto, mas a escolha 
será anunciada em breve", disse Luís 
Maurício, responsável pela estrutura 
do partido no Distrito de Setúbal.

Por conhecer estão ainda os ca-
beças-de-lista de CDU e Bloco de 
Esquerda. 

João Afonso recandidata-se com o apoio do CDS-PP

A actividade 
do clube cresceu 
de forma 
exponencial, 
o que justifica 
a mudança para 
um espaço de 
maior dimensão
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Adega de Pegões 
resiste a ano atípico 
apenas com ligeira 
quebra de 2% 
na facturação
Gestor Jaime Quendera mostra-se orgulho com os resultados 
obtidos, relacionando-os com a “grande relação preço-
qualidade que os produtos apresentam”

Apesar de não ter sido “o melhor ano 
de sempre, dado o que se passou no 
País e no mundo” com a propagação 
da covid-19, a Cooperativa Agrícola 
Santo Isidro de Pegões, com 62 anos 
de história, orgulha-se em afirmar 
que fechou 2020 com uma ligeira 
quebra de 2% na facturação, compa-
rativamente aos 23,1 milhões de euros 
alcançados em vendas há dois anos.

“Temos de estar contentes. Não 
tivemos as mesmas vendas de 2019, 
mas foram praticamente iguais. Foi um 
ano muito bom, até porque os dados 
oficiais do sector do vinho indicam 
uma quebra em valor de 25% em 
Portugal e nós, com 2%, não é nada. 
O ano passado fizemos 23,1 milhões. 
Este ano fizemos 22 milhões e picos”, 
revelou Jaime Quendera, enólogo e 
gestor da Adega de Pegões, a O SE-
TUBALENSE.

Fazendo-se acompanhar por Mário 
Figueiredo, presidente da cooperativa 
sediada no concelho do Montijo, e Car-
los Pereira, administrador da mesma, 
o enólogo relacionou os bons resul-
tados obtidos com a “grande relação 
preço-qualidade que os produtos 
apresentam”. “Todos os anos temos 
vindo a crescer. Neste momento já 
somos a maior cooperativa do País, 
mesmo neste ano [2020] e com estas 
dificuldades. Quanto mais dificulda-
des há, mais as pessoas olham para 
a qualidade e para o preço dos pro-

dutos. Isto é um factor a nosso favor. 
Como há menos rendimento, procu-
ram a melhor compra. Nós temos uma 
boa oferta, além de termos vinhos de 
topo”, revelou.

A quebra de 2% registada, justifi-
cou, ficou a dever-se à restauração, 
uma vez que “os restaurantes fecha-
ram e o turismo reduziu-se bastante”. 
No entanto, a facturação acabou por 
contrabalançar com o ligeiro cresci-
mento “na moderna distribuição”, aca-
bando por fazer com que o “mercado 

Foi um ano 
muito bom, 
até porque os 
dados oficiais do 
sector do vinho 
indicam uma 
quebra de 25% 
em Portugal e 
nós, com 2%, 
não é nada 
Jaime Quendera

COOPERATIVA ARRECADA 22 MILHÕES DE EUROS EM 2020

nacional ficasse igual”. 
“Onde se perdeu mercado foi na 

exportação, principalmente no con-
tinente asiático, como na China, nas 
Filipinas e no Japão. Curiosamente já 
estão a recuperar. No mercado euro-
peu ficou mais ou menos igual, apesar 
de termos ganho na Polónia e na Rús-
sia e termos perdido em Inglaterra e na 
Alemanha. Onde o vírus atacou mais, 
foi onde houve mais prejuízo. Onde o 
vírus atacou menos, vendeu-se mais 
vinho. Na Holanda e na Bélgica, por 
exemplo, tivemos quebras. Já nos 
Estados Unidos da América decres-
ceu, enquanto no Brasil e no Canadá 
compensou”, explicou o gestor.

O ‘barco’ aguentou-se, também, de-
vido ao facto de a Adega de Pegões 
estar presente em “em praticamente 
todos os supermercados de Portugal e 
em bastantes restaurantes, além de se 
encontrar à venda em 40 países, dis-
tribuídos por todo o mundo”. “Mesmo 
com quebra aqui ou ali, há sempre um 
factor que compensa. Imaginando que 
nós só vendíamos em restaurantes, 
a crise que não seria. Como estamos 
muito divididos, o ano acabou por ser 
compensado, apesar de tudo. No ano 
passado crescemos 20% e este ano 
não crescemos. Perdemos até 2%, 
mas acabou por não ser tão grave”.

Os planos para o presente ano per-
manecem ainda muito nas incerte-
zas dos tempos, apesar de existirem 
já algumas novidades ‘na manga’. “É 
complicado estar a fazer uma projec-

ção. Achamos que a partir do segun-
do semestre tudo vai melhorar, mas 
também achámos isso no ano passa-
do. Se a tendência continuar assim, 
achamos que vai ser um ano igual ao 
do ano passado. O que já notámos é 
que as exportações para a Ásia estão 
a aumentar, mas é muito cedo para 
fazermos uma previsão. Em termos 
de novidades, temos vários planos. 
Vamos ampliar as instalações de veri-
ficação e armazenagem, com a obra já 
a decorrer, e vamos, também, lançar 
alguns vinhos novos, como mais um 
Vinhas Velhas ou mais um Rosé Re-
serva”, contou. 

Com vinhas espalhadas pelos con-
celhos do Montijo e de Palmela, nas 
freguesias de Pegões e Poceirão e 
Marateca, a Adega de Pegões possui 
actualmente mil e 100 hectares de ter-
reno, contando na sua equipa com 90 
elementos. 

Cooperativa mantém-se além-
-fronteiras mesmo em ano atípico
Com mais de seis décadas, a Adega 
de Pegões carrega no seu portfólio 
centenas de prémios, conquistados 
não só em Portugal, como também 
em concursos disputados a nível 

mundial. Mesmo em ano atípico, em 
que “não houveram nem metade das 
competições que costumam haver”, a 
cooperativa conseguiu arrecadar, en-
tre tantos outros, “o troféu de melhor 
vinho tinto na Rússia, o troféu de me-
lhor vinho português em Hong Kong 
e o troféu de melhor vinho português 
na Coreia do Sul”. “Isto só revela, mais 
uma vez, a nossa qualidade. As pes-

Jaime Quendera, Mário Figueiredo (presidente), Maria Helena Oliveira e Carlos Pereira (membros da direcção) 

Vinhos As pessoas sabem perfeitamente que, quando 
compram Adega de Pegões, é bom e é barato 
Jaime Quendera

Neste momento 
já somos a maior 
cooperativa 
do País, 
mesmo neste 
ano [2020] 
e com estas 
dificuldades 
Jaime Quendera

Maria Carolina Coelho
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soas sabem perfeitamente que, quan-
do compram Adega de Pegões, é bom 
e é barato”, afirmou Jaime Quendera. 

Contas feitas, chegaram à freguesia 
de Pegões 74 medalhas de ouro, 47 
de prata e 36 de bronze, num total de 
178 distinções. Em território russo, por 
exemplo, foram distinguidos com o 
Grand Prix Prodexpo, no “Prodexpo 
2020”, graças ao vinho “Adega de 
Pegões Aragonez” Tinto 2015. Já o 
vinho “Adega de Pegões Syrah” Tin-
to 2017 foi galardoado na Coreia do 
Sul, no “Korea Wine Challenge 2020”, 
enquanto “Melhor Vinho Tinto de Por-
tugal”.

Passando pela China, o vinho “Ade-
ga de Pegões Alicante Bouschet” Tinto 
2017 arrecadou uma dupla medalha 
de ouro, no “China Wine and Spirits 
Awards 2020”. Todo este sucesso, 
confessou o gestor, representa “um 
grande orgulho”. “Para nós é impor-
tantíssimo. Por isso é que secalhar 
a região [de Setúbal] é o que é. Este 
ano, no País, o consumo de vinho caiu 
enormemente. No entanto, a única re-
gião que em as vendas cresceram foi 
Setúbal. Para o conjunto de todos os 
produtores da zona, isto é óptimo”, 
sublinhou, a concluir. 

DR

Jaime Quendera, Mário Figueiredo (presidente), Maria Helena Oliveira e Carlos Pereira (membros da direcção) 

As pessoas sabem perfeitamente que, quando 
compram Adega de Pegões, é bom e é barato 
Jaime Quendera

Prémios  nacionais 
e  internacionais
GRAND PRIX PRODEXPO, no “Prodexpo 2020” 
com o “Adega de Pegões Aragonez” Tinto 2015, 
na Rússia,
PRODEXPO STAR, no “Prodexpo 2020” com o 
“Encostas da Arrábida Syrah” Tinto 2018, na Rússia;
Prémio Os Melhores Vinhos de 2019, na categoria 
Península de Setúbal, no “Prémios Grandes Esco-
lhas” com o “Adega de Pegões Grande Reserva” 
Tinto 2016, em Portugal;
Melhor Adega Cooperativa Portuguesa, no “Berli-
ner Wein Trophy 2020”, na Alemanha;
Melhor Vinho Tinto de Portugal, no “Korea Wine 
Challenge 2020” com o “Adega de Pegões Syrah” 
Tinto 2017, na Coreia do Sul;

Medalhas de ouro
“Prodexpo 2020” com o “Encostas da Arrábida 
Touriga Nacional” Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Rovisco Pais Premium” 
Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Rovisco Pais Reserva” 
Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Sobreiro de Pegões 
Premium” Branco 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Vinhas de Pegões Syrah” 
Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Vinhas de Pegões Touriga 
Nacional” Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Trin-
cadeira” Tinto 2015, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Alican-
te Bouschet” Tinto 2016, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Touriga 
Nacional” Tinto 2017, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Grande 
Reserva” Tinto 2016, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Colhei-
ta Selecionada” Tinto 2016, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Colhei-
ta Selecionada” Branco 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Caber-
net Sauvignom” Tinto 2016, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Adega de Pegões Merlot” 
Tinto 2016, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Sobreiro de Pegões 
Premium” Tinto 2018, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Alto Pina Reserva” Tinto 
2017, na Rússia;
“Prodexpo 2020” com o “Encostas da Arrábida 
Reserva” Tinto 2018, na Rússia;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Portinho do Covo” Tinto 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Portinho do Covo” Branco 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Alto Pina Reserva” Tinto 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Alto Pina Reserva” Branco 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2016, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Branco 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Adega de Pegões Moscatel de Setúbal”, 
em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Rainha do Mar” Tinto 2018, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Rainha do Mar” Branco 2018, em França;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Vinhas de 
Pegões Colheita Selecionada” Branco 2018, na 
Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Portinho do 
Covo” Tinto 2018, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Vinhas de 
Pegões Syrah” Tinto 2019, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Sobreiro de 
Pegões Premium” Branco 2018, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Vinhas de Pe-
gões Touriga Nacional” Tinto 2018, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Adega de 
Pegões Colheita Selecionada” Branco 2018, na 
Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Rovisco Pais 
Reserva” Branco 2018, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Portinho do 
Covo” Branco 2018, na Alemanha;
“Berliner Wein Trophy 2020” com o “Quinta Es-
trela” Rosé 2019, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Contemporal” Branco 

2018, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Contemporal Moscatel 
Roxo” 2013, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Rovisco Pais Reserva” 
Branco 2018, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Sobreiro de Pegões 
Premium” Tinto 2018, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Sobreiro de Pegões 
Premium” Branco 2018, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Vinhas de Pegões 
Syrah” Tinto 2019, na Alemanha;
“Mundus Vini 2020” com o “Adega de Pegões 
Syrah” Tinto 2017, na Alemanha;
“Monde Selection 2020” com o “Adega de Pegões 
Merlot” Tinto 2016, na Bélgica;
“Monde Selection 2020” com o “Adega de Pegões 
Touriga Nacional” Tinto 2017, na Bélgica;
“Monde Selection 2020” com o “Portinho do Covo” 
Tinto 2018, na Bélgica;
“Monde Selection 2020” com o “Portinho do Covo” 
Branco 2017, na Bélgica;
“Korea Wine Challenge 2020” com o “Adega de 
Pegões Moscatel de Setúbal”, na Coreia do Sul;
“Korea Wine Challenge 2020” com o “Adega de 
Pegões Colheita Selecionada” Branco 2019, na 
Coreia do Sul;
“Muscats du Monde 2020” com o “Pingo Doce 
Moscatel Roxo”, em França;
“Muscats du Monde 2020” com o “Pingo Doce 
Moscatel de Setúbal”, em França;
“Muscats du Monde 2020” com o “Contemporal 
Moscatel Roxo”, em França;
“Monde Selection 2020” com o “Portinho do Covo” 
Tinto 2018, na Bélgica;
“Monde Selection 2020” com o “Portinho do Covo” 
Branco 2017, na Bélgica;
“Monde Selection 2020” com o “Adega de Pegões 
Touriga Nacional” Tinto 2017, na Bélgica;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Portinho do Covo” Branco 2019, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Portinho do Covo” Tinto 2019, em França;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Rainha do Mar” Tinto 2019, em França;
 “China Wine and Spirits Awards 2020” com o 
“Adega de Pegões Alicante Bouschet” Tinto 2017, 
na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Ade-
ga de Pegões Syrah” Tinto 2017, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Rai-
nha do Mar” Tinto 2019, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “So-
breiro de Pegões Premium” Branco 2019, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Ste-
lla Rosado” Rosé 2019, na China;
"XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2016, em Portugal;
“XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Branco 2019, em Portugal;
“XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o vinho “Rovisco Pais Reserva” Branco 2019, 
em Portugal;
“XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o “Sobreiro de Pegões Premium” Branco 2019, 
em Portugal;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o “Ade-
ga de Pegões Colheita Selecionada” Branco 2019, 
na República Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o 
“Adega de Pegões Syrah” Tinto 2017, na Repúbli-
ca Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o 
“Adega de Pegões Touriga Nacional” Tinto 2017, 
na República Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o 
“Rovisco Pais Premium” Tinto 2018, na República 
Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o 
“Contemporal” Tinto 2018, na República Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o “Ste-
lla Rosso” Tinto 2018, na República Checa;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Contemporal 
Moscatel Roxo” 2013, em França;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Portinho do Covo” 
Tinto 2018, em França;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Adega de Pegões 
Touriga Nacional” Tinto  2017, em França;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Rovisco Pais Pre-
mium” Tinto 2018, em França;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Alto Pina Reserva” 
Tinto 2017, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o”Adega de 
Pegões Touriga Nacional” Tinto 2017, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Contem-
poral Moscatel Roxo” 2013, em França;
“Brazil Wine Challenge 2020” com o “Adega de 

Pegões Alicante Bouschet” Tinto 2016, no Brasil;
“Brazil Wine Challenge 2020” com o “Adega de 
Pegões Syrah” Tinto 2017, no Brasil;
“Brazil Wine Challenge 2020” com o “Adega de 
Pegões Touriga Nacional” Tinto 2017, no Brasil;
“Brazil Wine Challenge 2020” com o “Sobreiro de 
Pegões Premium” Branco 2019, no Brasil;
“Gilbert & Gaillard International Challenge 2020” 
com o “Alto Pina Reserva” Tinto 2018, em França;
”7º Concurso de Vinhos Crédito Agricola” com o 
“Adega de Pegões Grande Reserva” Tinto 2017, 
em Portugal;
Medalha de Ouro (Melhor Vinho de Portugal), no 
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Adega de 
Pegões Grande Reserva” Tinto 2017, em Hong Kong;

Medalhas de prata
“Monde Selection 2020” com o “Adega de Pegões 
Syrah” Tinto 2017, na Bélgica;
“Korea Wine Challenge 2020” com o “Adega de 
Pegões Alicante Bouschet” Tinto 2016, na Coreia 
do Sul;
“London Wine Competition 2020” com o “Adega 
de Pegões Moscatel de Setúbal”, em Inglaterra;
London Wine Competition 2020” com o “Alto Pina 
Reserva” Branco 2019, em Inglaterra;
“London Wine Competition 2020” com o “Adega 
de Pegões Colheita Selecionada” Branco 2019, em 
Inglaterra;
“London Wine Competition 2020” com o “Adega 
de Pegões Colheita Selecionada” Tinto 2016, em 
Inglaterra;
“London Wine Competition 2020” com o “Ade-
ga de Pegões Touriga Nacional” Tinto 2017, em 
Inglaterra;
“Monde Selection 2020” com o “Adega de Pegões 
Syrah” Tinto 2017, na Bélgica;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Contemporal Moscatel Roxo” 2013, em 
Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Sobreiro de Pegões Premium” Branco 2019, 
em Inglaterra;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o 
“Vinhas de Pegões Touriga Nacional” Tinto 2019, 
na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Vi-
nhas de Pegões Verdelho” Branco 2019, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Ste-
lla Blanco” Branco 2019, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “Ste-
lla Rosso” Tinto 2018, na China;
“XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o “Adega de Pegões Alicante Bouschet” Tinto 
2016, em Portugal;
“XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal” 
com o “Vinhas de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2018, em Portugal;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o “Ro-
visco Pais Reserva” Tinto 2019, na República Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o 
“Contemporal Moscatel Roxo” 2013, na Repúbli-
ca Checa;
“Concurso Mundial de Bruxelas 2020” com o Por-
tinho do Covo” Tinto 2018, na República Checa;
“Citadelles du Vin 2020” com o “Vinhas de Pegões 
Verdelho” Branco 2018, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Portinho 
do Covo” Tinto 2018, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Vinhas de 
Pegões Syrah” Tinto 2019, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Papo Ama-
relo Reserva” Tinto 2018, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Rovisco 
Pais Reserva” Tinto 2018, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Alto Pina 
Reserva” Tinto 2017, em França;
“Vinalies Internationales 2020” com o “Adega de 
Pegões Grande Reserva” Tinto 2016, em França;
“International Wine Challenge 2020” com o “Adega 
de Pegões Moscatel de Setúbal”, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Adega 
de Pegões Colheita Selecionada”, Branco 2019, 
em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Adega 
de Pegões Syrah”, Tinto 2017, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Con-
temporal Moscatel Roxo”, 2013, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Vi-
nhas de Pegões Syrah”, tinto 2019, em Inglaterra;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Adega 
de Pegões Cabernet Sauvignom” Tinto 2016, em 
Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Sobreiro 
de Pegões Premium” Tinto 2019, em Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Adega de 
Pegões Syrah” Tinto 2017, em Hong Kong;

“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Vinhas 
de Pegões Verdelho” Branco 2019, em Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Sobreiro 
de Pegões Premium” Branco 2019, em Hong Kong;

Medalhas de bronze
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Vinhas de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2018, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2016, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Tinto 2016, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Stella Blanco” Branco 2019, em Inglaterra;
no “Korea Wine Challenge 2020” com o “Adega 
de Pegões Colheita Selecionada” Tinto 2016, na 
Coreia do Sul;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Rainha do Mar” Tinto 2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Stella Rosso” Tinto 2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Vinhas de Pegões Verdelho” Branco 2018, 
em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Sobreiro de Pegões Premium” Tinto 2019, 
em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Portinho do Covo” Branco 2019, em In-
glaterra;
“London Wine Competition 2020” com o “Alto Pina 
Reserva” Tinto 2018, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Adega de Pegões Colheita Selecionada” 
Branco 2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Contemporal” Branco 2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Rovisco Pais Reserva” Branco 2019, em 
Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Rainha do Mar” Branco 2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o vinho “Adega de Pegões Syrah” Tinto 2017, 
em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Vinhas de Pegões Touriga Nacional” Tinto 
2019, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Adega de Pegões Touriga Nacional” Tinto 
2017, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Portinho do Covo” Tinto 2019, em Ingla-
terra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Contemporal” Tinto 2018, em Inglaterra;
“International Wine & Spirit Competition 2020” 
com o “Rovisco Pais Reserva” Branco 2019, em 
Inglaterra;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o 
“Adega de Pegões Colheita Selecionada” Tinto 
2016, na China;
“China Wine and Spirits Awards 2020” com o “So-
breiro de Pegões Premium” Tinto 2019, na China;
“International Wine Challenge 2020” com o “Ade-
ga de Pegões Alicante Bouschet”, Tinto 2016, em 
Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Adega 
de Pegões Colheita Selecionada”, Tinto 2016, em 
Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Ade-
ga de Pegões Touriga Nacional”, Tinto 2017, em 
Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Porti-
nho do Covo”, Branco 2018, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Rai-
nha do Mar”, Branco 2019, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Vi-
nhas do Silvado”, Tinto 2019, em Inglaterra;
“International Wine Challenge 2020” com o “Vi-
nhas do Silvado”, Branco 2019, em Inglaterra;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Vinhas de 
Pegões Syrah” Tinto 2019, em Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Vinhas 
de Pegões Touriga Nacional” Tinto 2019, em Hong 
Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Adega 
de Pegões Alicante Bouschet” Tinto 2017, em 
Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Alto Pina 
Reserva” Tinto 2019, em Hong Kong;
“Cathay Pacific Hong Kong 2020” com o “Portinho 
do Covo” Tinto 2019, em Hong Kong;
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ANTÓNIO DE MATOS 
ALBINO

Esposa, filhos, nora, netos e restantes familiares na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o seu ente querido até à sua 
última morada, bem como aos que de outra forma, lhes manifestaram 
o seu pesar.

AGRADECIMENTO

FUNERÁRIA JACOB - TELEF: 21 231 08 00 • TELEM: 933 768 797

Em meados de fevereiro O SE-
TUBALENSE noticiou o Plano 
Local de Adaptação às Altera-
ções Climáticas para a Arrábi-

da. Por essa mesma altura, Bill Gates, 
a propósito do lançamento mundial do 
seu último livro sobre o clima, afirmou 
que “vai ser mais difícil que qualquer 
outra cosia que a humanidade alguma 
teve de fazer.” É verdade.  Indepen-
dentemente de se gostar ou não do 
homem que marcou a revolução di-
gital, temos um enorme, complexo e 
gravíssimo problema que põe em causa 
o modo de vida tal como o conhece-
mos. Para melhor ilustrar a gravidade 
da coisa, recorro ainda ao americano 
que afirma perentoriamente que mu-
dar de vida não chega, não resolve. A 
minoria, na qual me incluo, conforta-
velmente sentada, com água potável 
na torneira, alimentos no frigorifico e ar 
condicionado, por conveniência acredi-
ta no golpe de asa da ciência e da tecno-
logia; entretanto, não nos damos conta 
das centenas de milhões de pessoas 
que não têm os recursos básicos para 
viver. Assistimos às sucessivas cimeiras 
depois das quais nada acontece e, para 
descansar a consciência, premiamos a 
Greta. Na verdade, infelizmente, não 
temos alternativa, nem vamos ter nos 
próximos muitos anos, à energia fóssil. 
Como é que se vai reduzir drasticamen-
te o consumo de combustíveis fósseis 
se é a base de tudo, por cá incluindo a 
vida do Estado - impostos?  Embora à 
beira do precipício, querem que acre-
ditemos que vamos resolver a questão, 
só não sabemos como. Tudo o que por 
aí anda é uma panaceia para alimentar a 

OPINIÃO

Carlos Alberto Cupeto

máquina que nos trouxe até aqui. O pla-
no anunciado para a Arrábida é, mais ou 
menos, o mesmo. Serve para o Estado 
fingir que faz e alimentar o novo merca-
do dos estudos e planos de adaptação 
e mitigação climática. Excelente para 
estragar dinheiro, nada mais. Por muito 
que me esforce não consigo imaginar o 
que seja “sensibilizar e capacitar os téc-
nicos municipais e a comunidade local 
e os atores com relevância estratégica” 
e, muito menos, saber como vai esta 
ação contribuir para a causa. Nada na 
Terra é estável, o problema é quando 
a mudança é desequilibrada e brusca. 
Acresce que Portugal é particularmen-
te vulnerável, devido à sua localização 
(Atlântico e latitude), e apesar de todos 
os sucessos do setor primário perma-
necemos na insuficiência alimentar. 
Enquanto isto, o tal vírus ocupa-nos e 
o Estadão, que cuida de nós, empurra-
-nos para o litoral e aposta na transição 
digital. É preciso trabalhar em todas as 
atividades que geram emissões e em 
todos os países, incluindo os que ainda 
andam atrás das necessidades básicas. 
É honesto que se lhes peça para consu-
mir menos? Por cá talvez valha a pena 
pensar seriamente na menina dos nos-
sos olhos, a atividade turística, a mais 
depredadora de todas as atividades. E, 
já agora, por associação, no novo aero-
porto e outras coisas tais. Enquanto a 
Europa desenha o Pacto para o Clima e 
Emprego, era muito bom que Portugal 
fosse fazendo alguma coisa, séria. 

Professor
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Opinião

Anda desgostoso e revoltado. 
Roubaram-lhe a mota no res-
guardo onde a guardava. Não 
se conforma e questiona-se: 

como é que foi possível, numa zona 
habitacional com gente a morar por 
cima, alguém ter entrado na garagem 
fechada e sair de lá com o produto do 
roubo, sem que ninguém desse conta? 
Como poderia conformar-se? Ao custo 
da perda acresce o valor sentimental 
do objeto e ainda a raiva perante a in-
justiça, a humilhação, a violência de 
que foi vítima.

Trabalha desde muito jovem, é um 
cidadão íntegro, respeitador do pró-
ximo e da lei, cumpridor das suas obri-
gações, dá ao país o que tem de dar. 
A mota saiu-lhe do corpo, dos muitos 
dias e horas a mais que trabalhou, de 
semanas a fio sem um dia de descan-
so, de tantos sacrifícios, de tantas pou-
panças. Agora roubaram-na, apresen-
tou queixa, e ouviu palavras despidas 
de esperança: «Sabe, acontece todos 
os dias, são quadrilhas, desmancham 
as motas, vendem as peças…». Por 
momentos, ficou atónito, as reticên-
cias a martelarem-lhe os ouvidos e o 
juízo, e um estranho sentimento de 
que não deveria ter ido ali, como se 
não tivesse razões pra se queixar. 

Disseram-lhe que o caso ia para in-

Bonito serviço!

OPINIÃO

Juvenal José Cordeiro Danado

A democracia é o regime político 
mais desejado e benquisto pelos po-
vos. Mas padece de imperfeições e 
de manias. Uma das manias mais es-
trambóticas é o mimo com que trata 
os fora da lei, costume que faz fé na 
crença lorpa na reabilitação de todo e 
qualquer bandalho. E vá de paninhos 
quentes com os gabirus alérgicos ao 
trabalho e viciados nos ganhos fáceis, 
os valentões que vivem da cobardia de 
roubar os bens de cada um, que não 
contribuem, que dão nadas ao país, e 
que parecem ter vindo ao mundo ex-
clusivamente para os direitos. A fauna 
da gatunagem, atrasada para os assun-
tos da consciência, da generosidade, 
da solidariedade, da compaixão e da 
moral, mas chico-esperta nas matérias 
da pulhice, conhece de cor e salteado 
as limitações e as falhas da investiga-
ção, as deficiências das leis e as bran-
duras da justiça. Resultado: medra 
como erva daninha em chão propício 
e usa e abusa da sua perversidade e 
do seu desprezo pelos outros – tendo 
direito a respeitos e a advogados, pois 
então. E o cidadão pacato, honrado 
e cumpridor que lhes ature e sofra as 
patifarias, resignado. Bonito serviço!

vestigação. Passaram semanas, e na-
da. Já percebeu o desfecho. Sente-se 
injustiçado e enraivecido, e passa-lhe 
pela cabeça a fúria de vingar o desgos-
to e o prejuízo: «Se o apanhasse…». 
Mas é melhor que se resigne, que a 
justiça é para a Justiça, e pode ser que 
num futuro de incertezas e de mais 
sacrifícios volte a poupar o suficiente 
para outra mota. 

Mudança climática

Professor
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PUBLICIDADEPUBLICIDADE

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Em caso de ...

Serviço disponível todos 
os dias, a qualquer hora!

PUBLICIDADE

3

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.

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Arlete Pereira Severino. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências. Mais se informa 
que se realizará missa de 7º dia na Igreja de 
São Julião no dia 8 segunda feira ás 9h15m.

(1934 – 2021)
Participação, 

Agradecimento
E Missa de 7º Dia

ARLETE PEREIRA 
SEVERINO

Bloco ClínicoNecrologia

AGÊNCIA FUNERÁRIA COSTA
TELEF: 265 523 496

    FALECEU A 03/03/2021
MARIA LÚCIA VIEGAS MIGUENS

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e trinetos, têm 
o doloroso dever de participar o falecimento da sua  
ente muito querida e de agradecer reconhecidamente 
a todos os que se dignaram a acompanhá-la até à sua 
última morada, bem como aos que das mais diversas 
formas lhes manifestaram pesar.

ALMADA
265 539 691

SETÚBAL
265 520 716

SEIXAL
265 520 716

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

265 520 716
ALCOCHETE
212 318 392

OUTROS CONCELHOS
265 520 716

Anuncie  
Aqui!
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Alcochete o local de venda. Assim, existirá uma 
deslocação para a loja situada no 
n.º 6 da Rua do Forno, em Alcochete. 
Esta rua está localizada entre a Rua 
João de Deus e o Largo João da 
Horta, onde se encontra a estátua 
do forcado. O horário é das 8h00 
às 14h00, de terça-feira a sábado.

Mercado de 
Alcochete em loja 
da Rua do Forno

Com o edifício do Mercado 
Municipal de Alcochete de 
portas encerradas para obras de 
requalificação que só deverão 
terminar dentro de um período 
estimado de oito meses, os 
comerciantes de peixe, legumes e 
hortícolas daquele espaço mudam 

BREVES

Rui Salvador

Coligação dos dois 
partidos em 2017 foi 
liderada por Vasco Pinto

AUTÁRQUICAS 2021

CDS recandidata Vasco Pinto e PSD concorre 
sozinho com Pedro Louro como cabeça-de-lista

O CDS ‘vai a jogo’ sozinho em Alco-
chete, nas próximas eleições autár-
quicas, com Vasco Pinto como can-
didato. A informação foi confirmada 
a O SETUBALENSE pelo presidente 
da distrital do partido, João Merino, 
ficando assim desfeitas as hipóte-
ses de uma possível coligação. Nas 
últimas autárquicas, em 2017, o CDS 
concorreu coligado com o PSD, tendo 
ambos os partidos eleito dois verea-
dores: Vasco Pinto e Pedro Miguel 
Louro. Este último foi confirmado 
na quarta-feira como candidato dos 
social-democratas em Alcochete

Desfeita a coligação que em 2017 
conseguiu 23,65% dos votos, ficando 
atrás do PS, grande vencedor, e da 
CDU, o CDS aposta numa candidatura 
isolada.

O cenário em Alcochete começa 
assim a ficar bem definido, tendo 
em conta que o actual presidente, 
o socialista Fernando Pinto, deverá 

Vasco Pinto é vereador com pelouros no actual executivo de maioria PS

DR

ser candidato, depois de em 2017 ter 
ganho por pouco mais de 2%. Mais 
concretamente, venceu a CDU por 
190 votos.

A Junta de Freguesia do 
Samouco divulgou uma nota 
em que salienta a “enorme dor 
e consternação” pela morte 
de António Carlos Gomes, 
“um grande amigo e um 
exemplo e autarca”. Nascido 
em Aljustrel a 6 de Abril de 
1941, desempenhou na junta 
samouquense, sempre ao 
serviço do ‘seu’ PCP, os cargos 
de secretário e tesoureiro, 
entre 1983 e 2001.

Duas toneladas de ameijoa 
japonesa e vários artigos de 
roupa e calçado de marca 
contrafeita foram apreendidos 
pela GNR em Alcochete, num 
valor total de 20 000 euros. 
A operação, desencadeada 
pelo Comando Territorial 
de Setúbal, aconteceu no 
último fim-de-semana, nas 
localidades de Samouco e 
Alcochete.

A Biblioteca de Alcochete, 
através da plataforma online 
Google Meet, promove uma 
iniciativa para pais e filhos, 
de seu nome “Do longe se faz 
perto… a Biblioteca a contar 
– Histórias com Mulheres”. 
A sessão está limitada a 20 
acessos, demorará 30 minutos e 
pretende demonstrar o “ciclo de 
vida e histórias de mulheres que 
são filhas, mães, netas e avós”.

ÓBITO
Samouco 
recorda António 
Carlos Gomes

GNR
Apreensão 
ameijoa e artigos 
contrafeitos

LEITURA
Contam-se 
“Histórias com 
Mulheres”

Nas últimas 
autárquicas, 
CDS e PSD 
conseguiram 
23,65% 
dos votos

Pedro Lavrado, vereador das 
Obras Municipais, Ambiente e 
Higiene Urbana do município de 
Alcochete, manifestou recente-
mente o seu contentamento pe-
la aprovação, no Orçamento do 
Estado (OE) para 2021, do suple-
mento remuneratório de penosi-
dade e insalubridade da carreira 

ORÇAMENTO DO ESTADO

Trabalhadores de áreas específicas vão receber 
novo suplemento de remuneração

geral de assistente operacional.
“Este era um suplemento que 

há vários anos era reclamado 
pelos funcionários e que até 
esta data não estava legislado, 
mas que no ano de 2021 já vem 
incluído no OE e, portanto, é 
possível ser aplicado”, referiu o 
responsável, acrescentando que 
este suplemento será atribuído 
aos trabalhadores das áreas de 
recolha e tratamento de resíduos 
e de efluentes, da higiene urbana, 

do saneamento e dos cemitérios.
Segundo Pedro Lavrado, “são 

ofícios que resultam numa com-
provada sobrecarga funcional, 
potenciam o aumento e a proba-
bilidade de ocorrência de lesão 
com um risco potencial agrava-
do de degradação do estado de 
saúde”. Lamentou ainda que “por 
uma questão de justiça, ainda não 
tenha sido incluído o subsídio de 
risco porque existem funcionários 
que exercem funções de risco”.

Também responsável pela área 
de Água e Saneamento, disse que 
o “executivo tem como principal 
prioridade a melhoria das condi-
ções de trabalho dos colaborado-
res, reconhecendo deste modo a 
sua vital importância para o tra-
balho em prol da população do 
concelho e essa preocupação tem 
abrangido a melhoria, quer das 
condições das instalações, quer 
através da aquisição de novas 
ferramentas de trabalho”.

CDU lança Luís Franco
No final de Janeiro, a CDU anunciou 
Luís Miguel Franco como cabeça-de-
-lista à presidência da Câmara Muni-

cipal de Alcochete, o primeiro nome 
divulgado então pela força política no 
Distrito de Setúbal e no País.

A aposta era aguardada, até porque 
Luís Franco presidiu aos destinos da 
autarquia de Alcochete durante três 
mandatos consecutivos, o máximo per-
mitido por lei. Nas últimas autárquicas, 
a CDU apresentou José Luís Alfélua.

Luís Franco – que em 2005 recu-
perou a presidência da Câmara que 
a CDU tinha perdido nas eleições 
anteriores para o socialista José Dias 
Inocêncio – vai assim tentar reeditar 
um triunfo pessoal sobre o PS para 
devolver a liderança à Coligação De-
mocrática Unitária num município, 
onde o PCP foi quase sempre primei-
ra força política (o PS geriu a autar-
quia por três ocasiões). Com M.R.S

Rui Salvador
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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

E sta não é a primeira vez 
que abordo esta questão 
- e certamente não será 
a última! - , mas apro-

ximando-se o Dia Internacional 
da Mulher que, curiosamente, é 
antecedido pelo Dia de Luto Na-
cional pelas Vítimas de Violência 
Doméstica, instituído em 2019, 
não poderia deixar de aproveitar 
a data. 

Debater e defender o feminismo 
é necessário! Na verdade, falar de 
feminismo é falar de uma evolu-
ção integral do que é ser Huma-
no, é um abandonar da ditadura 
de género em que ainda vivemos, 
embora exista uma larga franja 
da sociedade que não o entende. 
Talvez por isso, e apesar do dis-
curso feminista que vai ganhan-
do algum peso, urge continuar a 
apostar num esclarecimento do 
que é o feminismo; creio mesmo 
que muita gente ainda não o sa-
be, mas esta é uma ideologia que 
advoga a defesa dos direitos das 
mulheres, com base no príncipio 
da igualdade e da não discrimina-
ção assente no género. 

Embora nos últimos anos se te-
nha assistido a uma evolução no 
sentido de transformar a socieda-
de patriarcal em que ainda vive-
mos numa outra mais igualitária e 
justa, muito trabalho há ainda por 
fazer, daí a importância de conti-
nuar a sensibilizar e a esclarecer. 
São ainda muitas as barreiras, vi-
síveis e invisíveis, que as mulheres 
enfrentam para alcançar a igualda-

Da necessidade do feminismo

OPINIÃO

Cristina Rodrigues

de, nomeadamente ser alvo fácil 
de todo o tipo de violência. Marco 
importantíssimo foi, sem dúvida, a 
Convenção do Conselho da Europa 
para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica, vulgo Con-
venção de Istambul, assinada em 
2011. No seu preâmbulo, entre ou-
tras considerações, há o reconhe-
cimento “que mulheres e raparigas 
estão muitas vezes expostas a for-
mas graves de violência, tais como 
a violência doméstica, o assédio 
sexual, a violação, o casamento 
forçado, os chamados «crimes de 
honra» e a mutilação genital, os 
quais constituem uma violação 
grave dos direitos humanos”, além 
de obstáculos “importante [s]” à 
igualdade entre géneros. Desta-
co ainda a constatação de que a 
violência para com as mulheres é 
“uma manifestação das relações 
de poder historicamente desiguais 
(...) que conduziram à dominação Deputada não inscrita

Vitória folga este fim-de-semana
a pensar no duelo com Amora
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PUBLICIDADE

e discriminação contra as mulhe-
res pelos homens, o que as impe-
diu de progredirem plenamente”. 

Mas lamentavelmente a domi-
nação e a discriminação parecem 
longe de ter fim. Em Março do ano 
passado foi divulgado o Índice de 
Normas Sociais e de Género, do 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento. Durante nove 
anos, repartidos em dois períodos 
(2005-2009 a 2010-2014), o es-
tudo analisou dados de 75 países, 
correspondendo a 80% da popu-
lação mundial, e avança que 28% 
dos inquiridos consideraram acei-
tável que um homem exerça vio-
lência física numa mulher! Com a 
agravante que, neste cenário, há 
ainda a considerar o papel que 
muitas mulheres assumem em 
relação a si mesmas: segundo es-
te índice, o número de mulheres 
com preconceitos contra mulhe-
res subiu de 57% para 60%. De 
uma forma geral, conclui-se ainda 
que 91% dos homens e 86% das 
mulheres mostram pelo menos um 
preconceito contra a igualdade de 
género em áreas tão diversas co-
mo o acesso ao trabalho, a políti-
ca, economia, educação e direitos 
reprodutivos das mulheres…

Assim se vê como importa con-
tinuar a trazer o feminismo para o 
debate! Ser feminista é acreditar 
e defender a igualdade entre Mu-
lheres e Homens, tão apenas isto!

ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO
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Vitória folga este fim-de-semana
mas já pensa no duelo com Amora

Sem competir este fim-de-semana, 
o Vitória Futebol Clube centra já as 
suas atenções no duelo com o Amo-
ra FC, da 20.ª jornada da série H do 
Campeonato de Portugal, que pode 
revelar-se decisivo para determinar o 
primeiro classificado da prova. Com 
uma vantagem de nove pontos sobre 
os amorenses, que têm menos duas 
partidas, os sadinos, independente-
mente do que o adversário faça nas 
partidas que lhe restam, sabem da 
importância do duelo que será tra-
vado a 14 de Março, no estádio do 
Bonfim.

Antes do embate em Setúbal, o 
Amora, que anteontem venceu no 
Centro de Treinos do Serrado, o Es-
perança de Lagos, por 1-0, defronta 
este domingo, também na condição 
de anfitrião, o Aljustrelense. Em caso 
de triunfo sobre os alentejanos, que 
ocupam a 10.ª posição da tabela, os 
comandados de Bruno Dias podem 
chegar ao Bonfim a seis pontos de 
distância dos setubalenses.

O facto de o campeonato, muito 
por culpa da pandemia de Covid-19, 
estar a ser a conta-gotas não tem tra-
zido dificuldades de gestão acresci-
das ao Vitória, garantiu há já várias 
semanas o técnico Alexandre Santa-
na. “Com este grupo tem sido razoa-
velmente fácil. Os objectivos estão 
internamente muito bem definidos. 
Mais do que gerir o grupo de traba-
lho de fora para dentro, fazemo-lo de 
dentro para fora”.

O timoneiro dos sadinos assegura 
que o seu grupo de trabalho tem si-
do inexcedível no foco que mantém 
a cada dia que passa e esse aspecto 
tem ajuda a explicar o desempenho 

Ricardo Lopes Pereira

“Mais do que olhar para 
os jogos e resultados do 
Amora focamo-nos em 
fazer a nossa parte”, diz 
treinador

PRÓXIMO JOGO COM O AMORA FC PODE SER DECISIVO PARA AS CONTAS DO PRIMEIRO LUGAR

DR

da equipa. “Quando queremos as 
coisas bem definidas, a preocupação 
está focada em objectivos muito con-
cretos. Sabemos que a cada fim-de-
-semana que passa temos um jogo, 
uma batalha em que procuramos 
mais três pontos”.

E acrescenta: “Neste momento, 
mais do que olhar para os jogos e 
resultados do Amora, Olhanense e 
Louletano, focamo-nos em fazer a 
nossa parte. Dessa forma as coisas 
ficam mais fáceis. Temos conseguido 
passar essa mensagem aos jogado-
res. O facto de termos muitas vitó-
rias e de ainda não termos perdido 
só depende de focarmo-nos no que 

controlamos e fecharmo-nos, deixan-
do toda a informação externa, seja ela 
boa ou má, do lado de fora”.

Reunião online reforça   
ligação entre futebol profissional 
e formação
Entretanto, com o objectivo de re-
forçar a ligação entre e articular me-
lhor a relação entre os escalões de 
formação do futebol especializado 
com o futebol profissional do clube, 
realizou-se esta semana, uma reunião 
de trabalho online entre represen-
tantes de diferentes áreas do clube. 

Na iniciativa, que contou com a 
presenta do presidente da direcção, 

Carlos Silva, e do ‘vice’ Nuno Soares 
“foram abordados vários temas e 
estratégias de relevância para que 
haja uma linha de coerência entre os 
diferentes agentes dentro da estru-
tura do próprio clube”, refere a nota 
emitida pelo futebol de formação do 
clube que destaca o papel da mesma. 
“No presente momento, a Forma-
ção tem uma importância vital, pois 
continua a formar jogadores para o 
plantel principal, tendo como objec-
tivo primordial ser a base de todo o 
futebol profissional num futuro muito 
próximo”.

Além dos dois dirigentes estiveram 
presentes: Tiago Teixeira (director 

desportivo), Carlos Chaby (director 
técnico), Luís Martins (coordenador 
técnico do futebol Especializado), 
Diego Silva (coordenador técnico dos 
guarda-redes), Alexandre Santana e 
respectiva equipa técnica em repre-
sentação do plantel principal, Alfredo 
Lopes e respectiva equipa técnica dos 
sub-19 e Ricardo Diogo e respectiva 
equipa técnica dos sub-17. 

Amanhã, com a denominação “Sa-
ber ser e saber estar com bola e sem 
bola”, o Vitória promove, a partir das 
21 horas, na plataforma Zoom uma 
acção de dormação online dirigida a 
atletas, encarregados de educação, 
treinadores, coordenadores e team 
managers. A sessão, que terá cerca de 
90 minutos de duração, será leciona-
da pelo formador José Pedro Pereira, 
embaixador da Ética e Desporto.

“Decorrente do plano de forma-
ções instituído pelo Departamento 
de Futebol Formação, o Vitória, pre-
tende garantir que todos os jovens 
jogadores recebam formação, sus-
tentada num plano complementar 
que constitua mais uma forma de 
enriquecimento pessoal, social e des-
portivo”, informam os promotores 
da iniciativa, cuja inscrição será feita 
nos grupos WhatsApp das equipas 
de competição e da escolinha Vitória.

Equipa de andebol   
defronta Gaia hoje 
Depois de ter vencido na quarta-feira 
o Avanca, por 22-21, em jogo da 17.ª 
jornada do Campeonato Placard An-
debol 1, a equipa do Vitória, que fez 
uma homenagem sentida ao falecido 
Alfredo Quintana (ex-guarda-redes 
da Selecção Nacional e do FC Porto), 
regressa amanhã, pelas 17 horas, ao 
Pavilhão Antoine Velge para defron-
tar o FC Gaia, em partida em atraso 
referente à 14.ª jornada da compe-
tição.

Nota ainda para o facto de o atleta 
dos setubalenses Guilherme Tavares 
ter sido convocado para integrar o es-
tágio da Selecção Nacional de Sub-20 
de Andebol, a decorrer na Maia, a par-
tir da próxima segunda-feira.

Plantel sadino já trabalhou esta semana para preparar o embate de 14 de Março com os amorenses



da Luz.  De acordo com o sorteio 
realizado ontem à tarde na sede 
da Federação Portuguesa de 
Basquetebol, a primeira meia-
final vai colocar frente a frente 
as equipas do Vitória Sport 
Clube (Guimarães) e o Grupo 
Desportivo da Escola Secundaria 

de Santo André (GDESSA), que 
se defrontam no dia 13 de Março, 
pelas 15h 30m. A segunda meia-
final, a realizar no mesmo dia pelas 
18 horas, será disputada entre a 
União Sportiva e o Sport Lisboa e 
Benfica. A final está marcada para 
as 11 horas do dia 14 de Março.  

GDESSA 
do Barreiro defronta
Guimarães nas
meias-finais da
Taça de Portugal

As equipas apuradas para a 
final-four da Taça de Portugal 
Feminina de Basquetebol ficaram 
a conhecer o resultado do sorteio 
para as meias-finais da competição 
que se vão realizar de forma 
concentrada no dia 13 de Março, 
no Pavilhão Fidelidade, no Estádio 

5 de Março de 2021 O SETUBALENSE 15

FUTEBOL FEMININO
Amora procura 
mais uma vitória 
na deslocação às 
Caldas da Rainha 

O Amora, que tem estado imparável 
na fase de manutenção e descidas 
da Liga BPI, desloca-se no próximo 
domingo às Caldas da Rainha para 
defrontar a equipa de A-dos-Francos 
em jogo a contar para a sexta jornada, 
que assinala o início da segunda volta 
da competição.

A equipa amorense, comandada 
por Tomás Tengarrinha, conta por 
vitórias todos os jogos disputados 
nesta fase e é exactamente com 
o estatuto de invencível que quer 
continuar. Ou seja, o objectivo para 
esta partida passa evidentemente 
pela conquista dos três pontos pa-
ra que possa ficar mais próximo de 
garantir a permanência no principal 
campeonato de futebol feminino do 
país, no primeiro ano em que nele 
participa. 

A equipa de A-dos-Francos encon-
tra-se na última posição com quatro 
pontos, nesta fase conseguiu apenas 
uma vitória e é uma das equipas com 
menos golos marcados (3), facto que 
revela bem a dificuldade que tem sen-
tido no confronto directo com os seus 
adversários.

O Amora, com 20 pontos, segue 
isolando na frente da tabela classi-
ficativa e para além disso possui o 
ataque mais concretizador da série 
com 12 golos marcados e detém a 
melhor defesa com apenas três go-
los consentidos, nas cinco jornadas 
realizadas. 

Perante este cenário não há qual-
quer dúvida que a equipa da margem 
sul do Tejo se apresenta claramente 
como favorita mas para justificar o 
favoritismo é preciso demonstrar is-
so mesmo dentro das quatro linhas 
porque no futebol não há vencedores 
antecipados e as surpresas por vezes 
acontecem. 

A título de curiosidade fica a infor-
mação que A-dos-Francos e Amora já 
se defrontaram duas vezes está épo-
ca, ambas no Parque do Serrado, com 
saldo positivo para as amorenses que 
venceram os dois encontros; na fase 
regular por 2-0 e na fase de manuten-
ção e descidas por 3-1. 

José Pina

José Pina

O Oriental Dragon joga 
em casa com o Real, 
Pinhalnovense com 
o Moncarapachense, 
Amora com o 
Aljustrelense e o Fabril 
nos Açores, com o 
Fontinhas

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Olímpico do Montijo recebe visita 
do líder no Campo da Liberdade

Realiza-se este fim-de-semana a 19.ª 
jornada do Campeonato de Portugal 
que está a aproximar-se do fim no que 
respeita à sua primeira fase, mas ain-
da com muita coisa por decidir tanto 
em relação aos play-offs como em 
relação às permanências e descidas.  

Relativamente às equipas da re-
gião na Série G há a salientar que o 
Oriental Dragon se encontra em ex-
celente posição para garantir o apu-
ramento para a fase de acesso à 3.ª 
liga enquanto Olímpico do Montijo e 
Desportivo Fabril lutam pela perma-
nência e pela fuga à despromoção.

Na Série H será de registar a luta 
intensa entre o Vitória Futebol Clube 
e o Amora [que se defrontam no dia 
14 de Março, no Estádio do Bonfim] 
pela conquista do primeiro lugar, que 
pode dar acesso à 2.ª Liga e o Pinhal-
novense, actualmente em 6.º lugar, 
a pensar na possibilidade de entrar 
para o lote de equipas que pode vir 
a disputar o acesso à 3.ª liga.

Por tudo isto não restam dúvidas 
que a próxima jornada se reveste de 
grande importância para todas elas, 
devido à necessidade que têm em 
obter pontos. 

Oriental Dragon recebe Real
Na Série G o Oriental Dragon, que 
recebe o Real no Campo do Juncal, 
tem uma boa oportunidade para dar 
mais um passo importante rumo ao 
apuramento, se conseguir uma vitória 
sobre o adversário nesta partida. A 
equipa treinada por Luís Manuel, que 
está a causar sensação no campeo-
nato, tem três pontos de vantagem 
sobre o adversário [com menos dois 

Olímpico do Montijo arrancou um empate na Academia do Sporting, em Alcochete
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para contrariar o favoritismo do ad-
versário.

Fabril desloca-se aos Açores
O Desportivo Fabril está de viagem 
até aos Açores onde defronta o Fonti-
nhas que luta por um dos lugares que 
podem dar acesso à 3.ª liga. Numa 
posição completamente diferente 
encontra-se a equipa do Barreiro 
que está a fazer tudo para escapar à 
despromoção e tem menos 11 pontos 
que o seu adversário. Quer isto dizer 
que o Fabril tem a perfeita noção das 
dificuldades que vai encontrar mas 
ao mesmo tempo a esperança que 
pode amealhar alguns pontos. Os re-
sultados obtidos nas últimas jornadas 
não têm correspondido às exibições 
efectuadas mas pode ser que alguma 
vez as coisas mudem.

Pinhalnovense defronta   
Moncarapachense 
Na Série H, o Pinhalnovense tem 
um desafio extremamente impor-
tante porque vai ter pela frente um 
adversário que tem mais um ponto 
na tabela classificativa, o Moncara-

pachense, contudo será bom esclare-
cer que a equipa de Pinhal Novo [que 
não costuma facilitar em casa] tem 
menos dois jogos que o seu opositor. 
A equipa algarvia, por sua vez, fora 
de casa já ganhou por três vezes e 
empatou duas, portanto todo o cui-
dado é pouco. Ainda assim, a equipa 
de Ricardo Estrelado [que vem de um 
empate com o Louletano] parece ter 
argumentos para sair vitoriosa.

Amora é anfitrião do Aljustrelense
O Amora, que está de regresso ao 
relvado da Medideira após obras 
manutenção, recebe nesta jornada 
o Mineiro Aljustrelense com quem 
jogou há menos de um mês. Aparen-
temente é um adversário que está ao 
seu alcance porque a diferença pon-
tual é grande e o mesmo acontece em 
termos de valores individuais mas, 
como é evidente, há que respeitar o 
seu opositor e dar o máximo na pro-
cura da vitória. Apesar da sobrecar-
ga de jogos este será mais um que os 
amorenses vão querer ganhar para 
continuarem no encalce do Vitória 
de Setúbal.

jogos realizados] e na primeira volta 
foi ganhar a Massamá. Por isso, pare-
ce não restarem dúvidas que o favori-
tismo pende para o lado do Oriental 
Dragon mas, como é evidente, vai ter 
que fazer por isso.

Estrela da Amadora   
joga no Montijo
O Olímpico do Montijo, que parece 
estar a ganhar fôlego nesta recta final 
e vem altamente moralizado com o 
empate obtido na quarta-feira à noi-
te em Alcochete no encontro com o 
Sporting B, vai defrontar o Estrela da 
Amadora, que lidera a competição. 
Será com toda a certeza um bom jo-
go de futebol porque em confronto 
vão estar duas equipas que querem 
conquistar os três pontos, o Olímpico 
para fugir à zona de despromoção e o 
Estrela da Amadora para não perder a 
liderança. Os montijenses nos últimos 
cinco jogos obtiveram três vitórias e 
um empate e isso é um bom indício 
mas o adversário é poderoso. Assim 
sendo, prevê-se uma tarefa compli-
cada para os pupilos de Rui Narciso 
que vão ter de trabalhar bastante 



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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07:16 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:41 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
19:58 ~ 2.5 m ~ Preia-mar

00:55 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:22 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:45 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
20:04 ~ 2.6 m ~ Preia-mar

01:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
07:55 ~ 3.2 m ~ Preia-mar
13:56 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
20:34 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
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