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Abertura

O DL 33/2010 de 14 de 
Abril, definiu as bases do 
concurso para a conces-
são da ANA – Aeroportos 

de Portugal, S.A. durante 40 anos, 
prorrogáveis por mais 10 anos.

No Capítulo VII, Base XXXI - Novo 
Aeroporto de Lisboa, ponto 4, diz que 
“o concedente (Estado Português) 
participa no financiamento das ta-
refas previstas no número anterior, 
através de dotações próprias e de 
fundos comunitários, até um limite 
máximo a fixar pelo concedente”. 

Não especifica a localização do NAL 
nem o valor dos custos a assumir pe-
lo concessionário na sua construção. 
Assim, a concessionária pode optar 
pela localização que mais lhe convier;

Qual o interesse na VINCI? Tendo 
em conta as portagens nas pontes 
Vasco da Gama e 25 de Abril, que 
cobra como accionista de referên-
cia na Lusoponte, a VINCI, podendo 
escolher, vai construir e explorar no 
Campo de Tiro de Alcochete (CTA), 
sabendo que a localização tem vários 
problemas, e encontra-se a distância 
não competitiva? 

Base XXXII - Encerramento do Ae-
roporto de Lisboa, admite o encer-
ramento da portela (hoje Aeroporto 
Humberto Delgado) mas, face à situa-
ção, e à vontade acérrima de Lisboa 
não querer perder o “seu Aeroporto” 
será viável? Não sendo, a hipótese 
CTA “cai por terra”.

Capítulo XIII - Base LII – Força maior 
– ponto 2, especifica as situações que 
desobrigam a concessionária, como 
por exemplo a actual Pandemia. Mais 
uma razão que o concessionário pode 
vir a querer usar.

O que é preferível? 
O Estado português (nós) ter de 

pagar um custo adicional de mais de 
uma dezena de milhares de milhões 
de euros no CTA, levar mais cinco 

Novo Aeroporto de Lisboa (NAL)

OPINIÃO

Caldeira Lucas

aproveite a BA6, sem custos para o 
erário público, a funcionar desde 1953 
(há 68 anos), agora junto à Ponte Vas-
co da Gama e com transporte fluvial 
complementar.

A BA6 é a localização mais es-
crutinada, em diversas avaliações, 
algumas com 12 alternativas, (tem 
sido omitido que foram Estudos de 
Avaliações Ambientais Estratégicas), 
ficando sempre em segundo lugar (só 
atrás de Rio Frio). Ganhando mesmo 
os dois primeiros lugares em 1994. 

Com a intervenção da troika em 
Portugal, o XIX Governo Constitucio-
nal viu-se forçado, por recomendação 
da União Europeia, a estudar uma lo-
calização para o aeroporto numa das 
bases aéreas da região de Lisboa.

Assim, não restou ao Governo se-
não aceitar que o futuro concessioná-
rio (à data ainda não escolhido) viesse 
a aproveitar uma das bases aéreas, 
mais central em relação à AML e a 
custo zero para o Estado, para aero-
porto complementar.

Sendo eu cidadão da região de Se-
túbal, conhecendo o longo proces-
so do NAL e sabendo dos Impactos 
positivos que um aeroporto tem no 
desenvolvimento regional, a partir 
do final de 2011 tive a oportunidade 
de poder influenciar (com a preciosa 
ajuda de verdadeiros especialistas ae-
ronáuticos) para que a localização do 
Aeroporto Complementar de Lisboa 
não fosse para outra região – havia 
muitas que o queriam, nomeadamen-
te Sintra, Alverca, Monte Real e Beja 
- mas para o Montijo, na BA6.

Foi isto que levou o PSD a optar 
pela BA6, seguido depois pelo PS. É 
pena que, entretanto, tenha surgido 
muitos mitos, tentando denegrir o 
aproveitamento da BA6 para aero-
porto civil.

Especialista em Transportes

A BA6 é a 
localização mais 

escrutinada, 
em diversas 
avaliações, 

algumas com 12 
alternativas

anos a estar disponível, e com uma 
série de outros problemas ambien-
tais, potenciais “bird strike”, excentri-
cidade não competitiva em relação à 
Área Metropolitana de Lisboa? Custos 
logísticos de deslocação de mais de 
10 mil trabalhadores que podem levar 
a concessionária a accionar o previsto 
no Capítulo XVI – Disposições finais/
Base LXIV – Invalidade parcial do Con-
trato de Concessão, com fundamento 
no equilíbrio económico-financeiro 
do Contrato de Concessão.

Ou aceitar que a concessionária 
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Francisco Alves Rito

Prémio inclui 
colaboradores de 
empresas externas

A Lisnave – Estaleiros Navais, da Mi-
trena, em Setúbal, aprovou ontem a 
distribuição de 1,5 milhões de euros 
por todos os trabalhadores, informou 
fonte da empresa.

A decisão da assembleia geral de 
accionistas, destina 750 mil para 
trabalhadores da Lisnave Estaleiros 
Navais ELM e outros 750 mil euros 
para trabalhadores das empresas 
associadas, totalizando 1,5 milhões. 
A administração já tinha aprovado o 
prémio para os trabalhadores direc-
tos mas ontem os accionistas alarga-
ram essa gratificação também aos 
colaboradores das outras empresas.

Esta distribuição aos trabalhadores 
é por conta dos resultados de 2020, 
em que a Lisnave voltou aos lucros, 
tendo obtido um ganho de 5,81 mi-
lhões de euros, depois de em 2019 ter 
registado um prejuízo de 1,96 milhões 
de euros.

No relatório de gestão e contas de 
2020, o conselho de administração 
da empresa sediada na Mitrena mani-
festou “a sua satisfação pelo regresso 
da Lisnave aos resultados positivos”, 
voltando “a ser possível, depois do in-
terregno verificado em 2018 e 2019, 
apresentar (…) uma proposta para 
remuneração dos capitais investidos 
pelos mais de 200 accionistas”.

No referido relatório, que foi dis-

SETÚBAL

Lisnave distribui 1,5 milhões 
por todos os trabalhadores

cutido ontem na assembleia-geral 
anual, a empresa de reparação naval 
dá conta que procedeu no passado 
ano à reparação de 76 navios, o que 
representa um aumento de 5,6% 
comparativamente aos 72 de 2019, 
correspondendo “a uma facturação 
total de 87 milhões de euros”. Este 
montante simboliza um aumento de 
39,9%, face aos 62,2 milhões regis-
tados há dois anos.

“Este crescimento está associado, 
por um lado, ao aumento do conteú-
do dos trabalhos solicitados por navio 
nas chamadas reparações de rotina 
e, por outro, à redução do valor dos 
descontos concedidos aos clientes”, 
refere a empresa.

A Lisnave salienta que “manteve 
as suas tradicionais características de 
empresa fortemente exportadora, 
tendo procedido à reparação de ape-
nas três navios de pavilhão nacional 
e vendido, para o mercado externo, 
cerca de 93,3% do total dos seus ser-
viços de manutenção e reparação”.

Em volume de negócio, na constru-
ção e reparação de navios, a empre-
sa atingiu os 95,8 milhões de euros, 
mais 23,2 milhões do que em 2019, 
com o total de gastos a marcar 87,7 
milhões, um acréscimo de 13,1 mi-
lhões face há dois anos.

No entanto, a administração da Lis-
nave sublinha que, apesar “do bom 
desempenho global”, a sua “activi-
dade continua a estar condicionada 
pelos efeitos do baixo nível de cres-
cimento da economia mundial” e que 
a pandemia, “conjugada com a escas-
sez de recursos de mão-de-obra dos 
prestadores de serviços, condicionou 
o nível de desempenho do exercício”.

DR
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promovida pela World Wildlife 
Fund, nasceu em 2007 em Sidney, 
Austrália, quando mais de dois 
milhões de pessoas e mais de duas 
mil empresas apagaram as luzes por 
uma hora numa tomada de posição 
contra as alterações climáticas.
Setúbal é um dos 120 municípios 

portugueses que se associa ao 
movimento, que este ano devido 
à pandemia se realiza em formato 
online. A autarquia desafia as famílias 
a juntarem-se à comemoração digital 
através da partilha de actividades 
desenvolvidas em casa no decorrer 
da Hora do Planeta.

Câmara de Setúbal 
apaga Paços do 
Concelho este 
sábado como adesão 
à Hora do Planeta 

A iluminação dos Paços do Concelho 
de Setúbal vai apagar-se este sábado, 
entre as 20h30 e as 21h30, numa 
iniciativa simbólica que marca 
a adesão da Câmara Municipal 
ao movimento de sensibilização 
ambiental Hora do Planeta. 
Esta iniciativa de âmbito mundial, 

RECTIFICAÇÃO
Na edição desta quinta-feira, O SETU-
BALENSE publicou a notícia “MOITA 
– CDU repete Rui Garcia à câmara e 
aposta em Mónica Monteiro para a 
Assembleia Municipal”, em manchete 

e na página 3. O nome da candidata 
comunista à AM, na verdade, é Móni-
ca Ribeiro. Pelo lapso, as nossas des-
culpas à visada e à CDU, assim como 
aos nossos leitores.

Francisco Alves Rito

Alcácer decidiu não 
fazer certame este 
ano. Feira de Agosto de 
Grândola também não 
se realiza 

LITORAL ALENTEJANO

Pandemia leva ao cancelamento 
da PIMEL e outras grandes 
feiras da região

A PIMEL - Feira do Turismo e das Ac-
tividades Económicas de Alcácer do 
Sal, a Feira de Agosto de Grândola e 
a Feira de Agosto do Torrão não vão 
realizar-se este ano, devido à pande-
mia, revelou ontem o presidente da 
Câmara de Alcácer do Sal na reunião 
do executivo municipal.

“Pensamos que não há condições 
para realizar a PIMEL este ano. Uma 
questão grave é não se conseguir ga-
rantir as distâncias [entre as pessoas]. 
Uma coisa é um evento com lugares 
sentados, outra coisa é uma feira 
franca, com tascas e tasquinhas.”, 
justificou Vitor Proença.

“Se a Câmara Municipal ousasse 
fazer a PIMEL, as pessoas não iam 
entender. Há mais tempo para se fa-
zer a feira no futuro”, acrescentou o 
presidente, depois de ter informado 
que ontem havia seis casos de covid 
activos no concelho. A oposição mos-
trou compreensão pela decisão.

Com este, são dois anos seguidos 

Executivo da Câmara Municipal de Alcácer do Sal reuniu ontem

O SETUBALENSE

sem os maiores certames do Litoral 
Alentejano, uma vez que as edições 
de 2020 também foram canceladas 
por causa da pandemia. 

Em Santiago do Cacém, não se sabe 
ainda se vai haver Santiagro – Feira 
Agropecuária e do Cavalo. A autar-
quia presidida por Álvaro Beijinha 
esclareceu ontem que “ainda não 
tomou nenhuma decisão”.

“A Câmara Municipal vai estar aten-
ta ao desenvolvimento da pandemia 
da COVID-19 e na devida altura toma-
rá a decisão, se realizará o certame 
em moldes diferentes dos habituais 
ou se não realizará qualquer inicia-
tiva no seu âmbito”, refere o escla-
recimento do município de Santiago 
do Cacém.

Quanto à FACECO – Feira das Ac-
tividades Culturais e Económicas, o 

Município de Odemira, que organiza 
o evento, ainda não decidiu sobre a 
edição deste ano, disse ontem, a O 
SETUBALENSE fonte da autarquia. 
A FEITUR – Feira de Turismo, em Vila 
Nova de Milfontes, que costuma ser 
em Junho, também está ainda em 
ponderação.

Torrão Doce online
Na reunião de ontem, a Câmara de 
Alcácer do Sal aprovou, por unani-
midade, as regras de participação na 
edição deste ano do Torrão Doce, que 
vai ter formato digital. O executivo 
municipal tenta assim proporcionar 
uma oportunidade aos profissionais 
da confecção de bolos e pastelaria, 
sector que, como referiu Vitor Proen-
ça, não está abrangido pelas ajudas 
do Estado no contexto da pandemia.

A União das Freguesias 
de Alcácer do Sal e Santa 
Susana (UFASSS) adquiriu 
uma nova carrinha de nove 
lugares, para transporte de 
crianças. “A Junta vê assim 
novamente reforçada a sua 
frota automóvel com este 
investimento significativo, 
preservando as melhores 
condições de segurança para 

Alcácer do Sal Junta de freguesia tem nova 
carrinha para transporte de crianças

o transporte das crianças da 
freguesia”, refere a autarquia.

A UFASSS, no seguimento de 
outras intervenções na zona de 
Santa Susana, procedeu, esta 
semana, à limpeza de bermas 
e à reabilitação de valetas no 
Barrancão. A Junta, também 
esta semana, ofereceu um 
termoacumulador, de 50 mil 
litros, ao Centro de Dia de Palma,

PENÍNSULA DE SETÚBAL

Associação da indústria 
elege órgão sociais

A Associação da Indústria da Pe-
nínsula de Setúbal (AISET) elegeu 
ontem os novos órgãos sociais, para 
os próximos três anos (2021-2023), 
em que a maior novidade é a estreia 
de Pedro Dominguinhos para a as-
sembleia-geral.

A lista, que inclui o nome do pre-
sidente do Instituto Politécnico de 
Setúbal, foi eleita por “unanimidade, 
aclamação e louvor”, disse fonte da 
associação ao jornal O SETUBALENSE.

A AISET reconduz, assim, a direc-
ção liderada por Nuno Maia (Secil), 
que já cumpriu um mandato como 
director-geral.

Além dos corpos sociais, a assem-
bleia geral aprovou a estratégia, o 
plano de actividades e o orçamento 
para 2021.

Segundo o director-geral, a estra-
tégia é “continuar a mobilização polí-
tica para que a Península de Setúbal 
volte a ser elegível para fundos co-
munitários e valorizar e desenvolver 

a actividade industrial no território 
da região”.

A associação, que representa a in-
dústria da península, com empresas 
como a The Navigator Company, Sa-
pec, e Secil, recebeu recentemente 
a adesão de dois novos parceiros de 
peso.

A Hovione, multinacional portu-
guesa da área farmacêutica, que tem 
projecto para uma nova fábrica no 
Seixal, e a Ascenza, empresa de adu-
bos e agro-química instalada na Sa-
pec Bay, na Mitrena, também já são 
associadas. “São duas importantes 
empresas que vêm contribuir para 
o reforço da actividade da AISET e 
para a sua capacidade de represen-
tação de vários sectores industriais”, 
destaca Nuno Maia.

Na direcção já tomaram posse 
Nuno Maia, director geral, Jacinto 
Guilherme Pereira (Baia do Tejo), 
Pedro Lagoa (Raporal), João Costa 
(ATEC) e Hélder Negrão (Dynass). 
Na assembleia geral, estão Pedro 
Dominguinhos, presidente, Leonor 
Freitas (Casa Ermelinda Freitas) 
e Gonçalo Almeida Garret (aicep 
Global Parques). No conselho fiscal 
os eleitos são Carvalho dos Santos 
(Lisnave), presidente, Maria Martins 
(Lauak) e Nuno Flores (Introsys).

Pedro Dominguinhos 
entra para assembleia 
geral. Nuno Maia 
reconduzido na 
direcção

Pedro Dominguinhos Nuno Maia
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Setúbal

Fidélio Guerreiro sustenta candidatura à câmara para 
resolver problemas e conquistar fundos comunitários

Fidélio Guerreiro, que avança como 
candidato independente à Câmara de 
Setúbal nas autárquicas deste ano, 
sustenta a sua decisão na vontade de 
dar um novo élan a um concelho que 
considera não estar a ser bem tratado 
pelo Governo socialista, e também 
questiona a actual governança da 
maioria CDU.

Assinando a sua candidatura como 
“Um Setubalense Convicto”, Fidélio 
Guerreiro, que acabou de bater com 
a porta ao Partido Socialista depois 
de 46 anos como militante, o qual 
acusa de "promessas não cumpridas" 
quanto ao concelho sadino e Penínsu-
la de Setúbal, tem na calha a criação 
do movimento “Amar Setúbal” para 
ultrapassar os problemas de um con-
celho com “120 mil habitantes, e com 
uma potencialidade incrível, uma das 
mais importantes de Portugal”.

Ao mesmo tempo que aponta a ima-
gem “muito positiva criada pela actual 
presidente da Câmara, Maria das Do-
res Meira”, do concelho de Setúbal, 

A Escola Básica 2, 3 Aranguez e a Es-
cola Secundária D. João II, na cidade 
de Setúbal, passaram a dispor de par-
ques para estacionamento de bici-
cletas, os quais foram instalados pela 
Junta de Freguesia de S. Sebastião 
em resposta ao Plano de Mobilidade 
Sustentável do município, obra rea-
lizada em cooperação com a Câmara 
Municipal.      

A montagem deste equipamento 
na Escola Básica 2, 3 Aranguez, com 

Humberto Lameiras

Afirma-se como "um 
setubalense convicto" 
e quer dar nova vida a 
um concelho que diz 
ter boa imagem, mas 
muitos problemas

AUTÁRQUICAS

FREGUESIAS DE S. SEBASTIÃO

DR

também diz, pelo diagnóstico que fez 
ao território, que o mesmo “apresenta 
problemas que qualquer candidato 
tem de considerar no futuro exercício 
do cargo", de presidente da autarquia.

Numa primeira linha, aponta as 
dívidas da Câmara Municipal, em 
que considera “fundamental, por 
questões de ética e de solidariedade 
política, informar os habitantes do 

concelho e os candidatos, sobre quais 
são os problemas que vão encontrar”.

Afirma ainda que “urge resolver” 
a situação das famílias “altamente 
carenciadas, que, no concelho, vi-
vem em condições desumanas, sem 
habitação, emprego, saúde e capaci-
dade de sobrevivência e, em especial 
sem qualquer espectativa de vida”, 
isto num município onde “a coesão 
social é realçada, mas na realidade, 
não praticada”.

Outra decisão que coloca na sua 
candidatura é ajudar o Vitória FC a 
ultrapassar a actual critica situação 
financeira. “Julgo que as dívidas 
acumuladas, as questões legais e, 
um passado de gestão ruinosa, teve 
esta consequência terrível em que 
os setubalenses e, em especial, os 
vitorianos se sentem profundamen-
te defraudados”. A isto acrescenta a 
parte desportiva, em que o clube da 
cidade foi remetido para a descida, 
administrativa, de divisão.  

“É preciso perceber quanto impor-
tante é o Vitória sobreviver e que su-
ba rapidamente ao escalão principal 
de Portugal, 1ª Liga, quando agora 
milita no campeonato de Portugal, 
não tem receitas, nem dinheiro, mas 
dívidas”. E acrescenta: “É fundamen-
tal que os setubalenses ajudem a ac-
tual direcção fazendo-se todos sócios 
do Vitória e até as empresas da região 
venham em seu socorro”.

Para Fidélio Guerreiro, não existem 
dúvidas de que o Plano de Recupera-
ção e Resiliência “deviria compensar 

o Vitória pelo impacto da pandemia 
que condicionou a solução legal, e 
pela falta de receitas directas e dos 
apoios da televisão”.

Fazer baixar o índice de desempre-
go é outra das razões do candidato 
que lista na sua apresentação ter sido, 
por três vezes, presidente da Assem-
bleia Municipal de Setúbal, foi presi-
dente da Associação Empresarial da 
Região de Setúbal, AERSET, e esteve 
envolvido na Operação Integrada de 
Desenvolvimento da Península de Se-
túbal que, "entre 1989/93, conseguiu 
fundos comunitários para a região".

“Isto aconteceu reduzindo o de-
semprego dos 20,1% para 10% em 
cinco anos, pois face aos apoios Co-
munitários e ao Governo de então 
que apoiou esta estratégia, conse-
guiu-se o investimento de 58 projec-
tos, de Investimento Estrangeiro e 
quase 200 projectos de Investimento 
Nacional”.

E relembra que com a realização 
destes projectos “a Península de 
Setúbal, cresceu, consolidou-se e 
chegou a ser a primeira da Zona In-
dustrial de Portugal. Hoje é a 16.ª 
mais pobre”. Ao que questiona: “En-
tão porque é que não há apoio dos 
fundos comunitários para recuperar 
e potencializar a Península de Setú-
bal?”.

“É por isto, e em defesa da minha 
região e em particular do concelho 
de Setúbal, que me candidato à pre-
sidência da Câmara Municipal de Se-
túbal”, afirma.

Escolas Aranguez e D. João II receberam parqueamento para bicicletas  

Fidélio Guerreiro diz que Setúbal tem potencialidades que não são bem aproveitadas 

capacidade para fixar uma dezena 
de bicicletas, “exigiu a execução de 
trabalhos adicionais para resolver 
anomalias detectadas no local pro-
jectado para a instalação”, refere a o 
executivo da junta.

Foi assim necessário “remover 50 
metros quadrados de pavê, sublevar 
o nível do solo e recolocar pavimen-
to a uma cota mais elevada”. Estes 
trabalhos foram realizados pelos 
serviços operacionais da Junta de 

Freguesia de S. Sebastião, “com o 
objectivo de prevenir a retenção de 
águas pluviais no local”.

Quanto à Escola Secundária D. João 
II, a intervenção da junta de fregue-
sia passou pela instalação de dez su-
portes de parqueamento, aptos para 
parquear vinte bicicletas.

Segundo o executivo da fregue-
sia, estas estruturas para parquear 
bicicletas estão “devidamente ho-
mologadas pelas entidades compe-

tentes”, tendo sido também mon-
tadas “de acordo com as normas 
em vigor”. Com esta intervenção a 
junta pretende “contribuir para a 
promoção da mobilidade susten-
tável, estimulando a utilização da 
bicicleta como meio de transporte 
preferencial”.

As intervenções nestes estabe-
lecimentos de ensino decorrem na 
sequência de candidaturas apre-
sentadas pelas próprias escolas ao 

município, no âmbito do Plano de 
Mobilidade Sustentável do Conce-
lho de Setúbal, que, entre outros 
objectivos, “visa o desenvolvimen-
to da rede ciclável e o reforço de 
infra-estruturas de apoio através, 
por exemplo, da consolidação da 
rede de parqueamento de bicicletas 
em escolas de 2.º e 3.º ciclos, con-
sideradas como núcleos geradores 
de deslocações”.
H.L.



A pesca lúdica volta a poder ser 
praticada “a partir de 5 de Abril”, 
isto de acordo com o Plano de 
Desconfinamento neste momento em 
curso. A informação é avançada pela 
Direcção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos 
(DGRM), que equipara esta actividade a 

uma modalidade desportiva de “baixo 
risco”.
No entanto, a abertura desta prática 
com expressão em Setúbal, considera 
a possibilidade de o calendário “poder 
ser alterado em função da evolução dos 
critérios epidemiológicos em Portugal 
Continental”, refere a DGRM. 
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Prática de 
pesca lúdica 
desconfina
a partir de 
5 de Abril

PUBLICIDADE

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 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

NÃO PERCA
REVISTA DO

 URBANISMO 
E HABITAÇÃO

próxima 
segunda-feira 

nas bancas

Oferta da revista 
com a compra do jornal

Mantenha-se informado e em segurança!

Jornais e Revistas a melhor forma de estar em dia

A intervenção influi numa área com 2 050 metros quadrados

FREGUESIA DO SADO

Obra de requalificação
de via urbana para reforçar 
segurança viária 

A Rua Carmelindo Elias, localizada 
na freguesia do Sado, começou es-
ta semana a ser requalificada pela 
Câmara Municipal de Setúbal, numa 
obra que pretende dotar esta artéria 
com mais condições de segurança 
para os automobilistas.  

Os trabalhos decorrem entre o nú-
mero 1 da Rua Carmelindo Dias e a in-
tersecção com a Rua Henrique Galvão 
e consistem na preparação da base 
em tout-venant - material compos-
to em brita e cimento -, e posterior 
execução de uma camada de betão 
betuminoso.  

A intervenção abrange uma ex-
tensão aproximada de 320 metros e 
uma área estimada de 2 050 metros 
quadrados, o que obriga à coloca-
ção de 300 toneladas de massas 
asfálticas.

Segundo a autarquia, esta opera-
ção, que deverá estar “concluída a 12 
de Abril”, enquadra-se no conjunto 
de requalificações que têm vindo 
a ser realizadas nas freguesias do 
concelho, “com vista ao reforço da 
qualidade de vida urbana”.  

Neste caso, a intervenção decorre 
por administração directa, ou seja, 
com recurso a meios técnicos e hu-
manos próprios do município.

Durante as obras os automobilistas 
devem utilizar as ruas do Carteiro, da 
Liberdade, das Conchas e do Mar, bem 
como as ruas Henrique Galvão, Ferrei-
ra de Castro e Bairro dos Tesos. H.L.
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A obra que 
deverá estar 
concluída a 
12 de Abril, 
visa reforçar 
a qualidade 
urbana

A comunidade académica do Ins-
tituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
está a ter acesso a uma campanha 
de rastreio com testes laboratoriais 
para diagnóstico de SARS-CoV-2, 
com vista ao regresso em segurança 
às actividades lectivas presenciais. 
Esta campanha vai decorrer até 19 
de Abril em todo o Ensino Superior.

A acção de despistagem da co-
vid-19 é assumida como mais um con-
tributo, para a Estratégia Nacional de 
Testagem, e “está a ser desenvolvida 
em laboratório próprio certificado, o 
IPS COVID Lab, na Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro/
IPS), e sob responsabilidade técnica 
da docente Marta Justino”, refere 
comunicado do IPS.

Com as aulas presenciais a reco-
meçaram dentro de um mês, o IPS 
“assume assim uma postura de res-
ponsabilidade e de compromisso pa-
ra com toda a comunidade, de forma 
a mitigar os efeitos da pandemia, 
prevenir contágios e conter surtos 
que possam surgir”. Uma medida 
válida “para o campi” do instituto e 
que também tem em conta “a comu-
nidade com que cada um de nós se 
relaciona", afirma Pedro Domingui-
nhos, presidente desta instituição 
de ensino.

Segundo despacho publicado a 
19 de Março, “qualquer membro da 
comunidade IPS poderá vir a ser cha-
mado para integrar esta campanha, 
entre estudantes, docentes, não do-
centes e trabalhadores de empresas 
com prestação de serviço nos campi, 
desde que sejam identificados como 
potencialmente de maior risco, de 
acordo com a ordem de prioridade 
estabelecida”, indica o instituto em 
comunicado.

O mesmo documento determina a 
“obrigatoriedade dos testes de diag-
nóstico, sendo que a recusa da sua 
realização, sem justificação atendível, 
implica a impossibilidade de acesso e 
permanência nos campi do IPS”.

COVID-19

Campanha de rastreio no Politécnico
prepara regresso seguro às aulas presenciais  

Humberto Lameiras

 Os trabalhos decorrem 
entre a Rua Carmelindo 
Dias e a intersecção 
com a Rua Henrique 
Galvão 
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Montijo

CONFLITO
Bombeiros pedem 
inactividade 
e queixam-se 
a ministro

Pelo menos uma dezena e meia de 
bombeiros voluntários do Montijo já 
pediram ao comando a passagem à 
inactividade de quadro. Se o pedido 
for autorizado, deixam de prestar 
qualquer tipo de serviço operacional, 
incluindo o de socorro.

Na última terça-feira, os bombeiros 
enviaram uma exposição das situa-
ções, que têm vindo a denunciar, ao 
ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita. Nesse mesmo dia, 
a direcção e os bombeiros profissio-
nais da corporação reuniram-se de 
urgência. O encontro permitiu uma 
aproximação entre as partes, já que a 
direcção aceitou uma revisão dos ho-
rários de trabalho e reforçar o número 
de elementos afectos ao socorro (com 
mais cinco bombeiros).

O SETUBALENSE questionou o 
Comando Distrital de Operações de 
Socorro (CDOS) de Setúbal sobre a 
qualidade do serviço de socorro asse-
gurado pela corporação, que os bom-
beiros afirmam estar comprometida 
por aumentos de tempo de resposta. 
Na resposta, por email, o comandante 
operacional distrital de Setúbal, João 
Pinto, foi taxativo: “No âmbito das 
competências da Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Protecção Civil, 
o assunto está a ser acompanhado 
em estreita articulação com o senhor 
presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, não existindo até à presente 
data comprometimento do socorro, 
tendo o corpo de bombeiros respon-
dido às solicitações”, afirmou, sem se 
referir à qualidade do serviço e sem 
confirmar nem desmentir se o aumen-
to do tempo de resposta afecta essa 
mesma reposta operacional.

O conflito está também a ser segui-
do pela Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Setúbal. João Ludovico, que 
preside à federação (e em simultâneo 
à corporação de Cercal do Alentejo), 
mostra-se disponível para estabelecer 
pontes de entendimento. “A federação 
acompanha o que se está a passar e es-
tá disponível a poder colaborar numa 
moderação, caso a associação e o cor-
po de bombeiros assim o entendam”, 
disse. E lembrou a terminar: “Este é um 
assunto interno do corpo de bombeiros 
e da associação”. M.R.S.

Mário Rui Sobral 

Planificação do ano 
passado está em 
condições de avançar 
a qualquer momento. 
Número de dias pode 
ser reduzido

A PENSAR EM TODOS OS CENÁRIOS POSSÍVEIS

Câmara tem vários planos preparados 
para realizar as Festas de S. Pedro

Se a actual conjuntura evoluir mui-
to favoravelmente e as condições o 
permitirem, a Câmara Municipal do 
Montijo está preparada para realizar 
as Festas de S. Pedro, que se cele-
bram no final de Junho. 

“Temos várias versões [dos feste-
jos] possíveis de executar. Assim a 
realização de eventos nessa altura se-
ja possível”, disse a O SETUBALENSE 
José Manuel Santos, ex-presidente da 
comissão das festas, que assumiu no 
final de 2020 funções de vereador a 
tempo inteiro com a saída de Ricardo 
Bernardes do executivo.

De acordo com o autarca, estão 
garantidas “todas as condições, caso 
seja possível a realização de eventos, 
para avançar, embora não esteja ain-
da nomeada oficialmente a comissão 
de festas”. Ou seja, a autarquia pre-
parou várias versões das festividades 

As procissões não devem realizar-se mesmo em formato adaptado

ARQUIVO / DR

mesmo número de dias”. Mas, “num 
formato que não seja com a dimen-
são habitual”. Ainda assim, de forma 
a permitir “realizar actividades com 
algum significado”. Preparado está 
também um outro formato, “com 
menos dias” e, se não for permitido 
grandes ajuntamentos, “sinalizar de 
igual modo alguns dos principais mo-
mentos”. Se a situação evoluir muito 

favoravelmente até Junho, está ainda 
estudada a hipótese de as celebra-
ções decorrerem “com um programa 
cheio", igualmente em menor número 
de dias. 

De muito difícil concretização, ad-
mitiu José Manuel Santos a concluir, 
será a possibilidade de realização 
quer das procissões quer das habi-
tuais largadas de toiros.

para adaptar a eventuais cenários 
que se possam verificar dentro de 
três meses.

“Temos a planificação do ano pas-
sado e a programação pode avançar 
a qualquer momento, apesar de isso 
não implicar que seja exactamente 
a mesma, porque depende até da 
disponibilidade de artistas”, apontou.

As festas podem até “manter o 

A candidatura do projecto Kont'Arte 
ao Programa Escolhas 8.ª Geração do 
Alto Comissariado para as Migrações 
foi aprovada no passado dia 10, infor-
mou o vereador José Manuel Santos 
na última reunião do executivo.

O Kont'Arte é dirigido a crianças 
e jovens, bem como a familiares, do 
Bairro da Caneira e abrange comuni-
dades migrantes.

Promovido pela autarquia, o pro-
jecto, que tem como entidade ges-
tora a Associação para a Formação 
Profissional e Desenvolvimento do 
Montijo (AFPDM), vai assim contar 

PROJECTO ENTRE OS MELHORES CLASSIFICADOS
Alto Comissariado para as Migrações aprova candidatura do Kont’Arte 

“com um financiamento de 117 mil e 
600 euros”, avançou o autarca socia-
lista. E independentemente da data 
de início, “terá termo a 31 de Dezem-
bro de 2021”. Contudo, “pode ser re-
novado por um ano, não podendo a 
sua duração exceder 31 de Dezembro 
de 2022”, explicou o vereador. 

Tiago Abreu coordena o projecto e, 
em declarações a O SETUBALENSE, 
salientou que a candidatura monti-
jense “foi uma das 38 aprovadas para 
a zona de Lisboa”, entre o total das 
105 que receberam luz verde “a nível 
nacional”. A candidatura do Kont'Arte 

conseguiu “84 pontos” e ficou classi-
ficada “no 7.° lugar". 

O objectivo geral do projecto mon-
tijense é “contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida das crianças e 
jovens através da participação em 
actividades de valorização escolar, 
pessoal e social”, disse o responsável. 
A acção deverá contemplar “50 parti-
cipantes directos” a juntar a mais “110 
indirectos”. A promoção da qualidade 
do sucesso escolar é uma das metas 
assumidas no projecto, que funciona 
no período lectivo mas também du-
rante as interrupções das aulas.

“Neste momento iremos, essen-
cialmente, trabalhar com as crianças 
e os jovens que vêm da 7.ª geração do 
programa, e também com famílias, 
daquele bairro", revelou João Martins, 
que preside à AFPDM. “No programa 
anterior, por exemplo, existiam cur-
sos de robótica que os participantes 
frequentaram na Escola Profissional 
do Montijo”, lembra. As actividades 
repartem-se dentro e fora do bairro. 
E nas interrupções lectivas "propor-
cionam várias iniciativas de lazer, des-
porto, música, até colónias de férias, 
entre muitas outras”, rematou. 



A obra do Jardim Inclinado 
da Rua Miguel Pais, que vai 
custar 387 mil e 480 euros 
(com comparticipação 
assegurada de 50% ao 
abrigo do Portugal 2020), 
decorre a bom ritmo. Ontem, 
Nuno Canta, presidente 

da Câmara Municipal do 
Montijo, visitou a empreitada 
na companhia da artista 
Fernanda Fragateiro (autora 
dos desenhos naturalistas 
a inscrever na calçada dos 
passeios) e do arquitecto Rui 
Mendes.

26 de Março de 2021 O SETUBALENSE 7

Nuno Canta 
e Fernanda 
Fragateiro 
visitam obra 

BREVES

A Escola D. Pedro Varela 
beneficiou de duas 
intervenções, levadas a efeito 
pela Câmara Municipal do 
Montijo “durante o período 
de confinamento”. Segundo a 
autarquia, “foi remodelado o 
bar  de apoio aos alunos e está 
a ser construído um edifício 
de apoio à implementação 
do projecto da horta social 
escolar”. 

O Bairro dos Pescadores, no 
Montijo, vai estar na próxima 
segunda-feira, à tarde, em 
destaque na habitual rúbrica 
do programa conduzido por 
Manuel Luís Goucha na TVI. 
O apresentador deslocou-se 
na passada sexta-feira àquela 
zona da cidade montijense, 
onde recolheu testemunhos 
de moradores e comerciantes 
locais.

OBRAS
Autarquia 
melhora Escola 
D. Pedro Varela

TVI
Bairro dos 
Pescadores
dá 2.ª feira 
no Goucha

Mário Rui Sobral 

Autarquia atribui 62 mil 
euros para compra da 
viatura. E ainda apoia 
criação de piquete de 
prevenção permanente

CÂMARA MUNICIPAL GARANTE AQUISIÇÃO 

Bombeiros de Canha renovam frota 
com mais uma ambulância de socorro

Os recursos da Associação dos Bom-
beiros Voluntários de Canha vão ser 
reforçados com mais uma ambulân-
cia de socorro, cuja aquisição vai ser 
financiada pela Câmara Municipal do 
Montijo.

A autarquia decidiu, por unanimi-
dade, no passado dia 17, atribuir 62 
mil euros à associação para a compra 
do veículo. Segundo a edilidade, o 
apoio para a aquisição da ambulância 
justifica-se “pelo elevado número de 
quilómetros que já registam os veí-
culos da mesma natureza que a cor-
poração dos Bombeiros Voluntários 
de Canha ainda tem ao serviço”. Ao 
mesmo tempo, o novo veículo cons-
tituirá “um reforço muito importante 
nos meios ao serviço da assistência 
às populações e aos doentes das 
freguesias mais distantes da sede do 
concelho”, salienta ainda a autarquia.

Igualmente aprovada por unanimi-
dade foi ainda uma verba mensal para 
a criação de um piquete de prevenção 
permanente nesta corporação. Os 
bombeiros de Canha passam a rece-

As ambulâncias que existem na corporação têm muita quilometragem

DR

ber dois mil euros por mês para asse-
gurarem esta resposta. “Este apoio é 
realizado através de uma adenda ao 
protocolo celebrado entre o município 
do Montijo e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Canha 
em 6 de Junho de 2019”, explica a 
edilidade. O piquete de prevenção “é 
composto por dois bombeiros” e “tem 
como missão intervir e responder a 
solicitações no período nocturno, fe-
riados e fins-de-semana”.

Além destes dois apoios financei-
ros, o executivo liderado por Nuno 
Canta decidiu também atribuir um 
outro, em espécie – equipamentos de 
protecção individual –, aos bombei-
ros voluntários de Montijo e Canha. 
As duas corporações do concelho vão 
receber “12 mil máscaras Tipo 2, 12 mil 
máscaras FFP2/KN95, 15 mil luvas de 
nitrilo, 5 mil batas descartáveis, 7 500 
fatos descartáveis, 3 mil cogulas des-
cartáveis e 6 mil cobre botas”.

A Companhia Mascarenhas-Martins 
vai manter a tradição de assinalar o Dia 
Mundial do Teatro, 27 de Março, com 
a leitura encenada de uma mensagem 
disponibilizada pelo International Thea-
tre Institute. Já amanhã, pelas 21h30, 
a companhia apresenta na página do 
Cinema Teatro Joaquim d'Almeida no 
Facebook uma interpretação audiovi-
sual da mensagem de Helen Mirren, 
com realização de Inês Monteiro Pires.

A iniciativa de celebração da data, 
que a Mascarenhas-Martins promo-
ve desde há meia-dúzia de anos, será 
concretizada em formato digital face 
à actual conjuntura pandémica.

“Estes momentos têm acontecido 
em diferentes espaços no Montijo, en-
tre os quais a Praça da República, a So-
ciedade Filarmónica 1.º de Dezembro 
ou o Cinema Teatro Joaquim d'Almeida, 
tendo sido dirigidas por Maria Masca-

renhas e Levi Martins, João Jacinto, 
André Reis e Adelino Lourenço. Em 
2020 este projecto foi interrompido 
com uma versão em vídeo, na espe-
rança de que este ano fosse possível 
regressar às leituras presenciais. Não 
sendo ainda o caso, a comemoração 
volta a ser feita exclusivamente online”, 
explica a companhia.

O grupo lembra que tem comemo-
rado o Dia Mundial do Teatro “desde 

2016” com “leituras encenadas da 
mensagem disponibilizada pelo In-
ternational Theatre Institute”. Cada 
leitura, adianta, “é dirigida por um 
elemento da companhia que passa 
o testemunho ao próximo”. 

A produção da interpretação au-
diovisual da mensagem a apresentar 
já amanhã é da autoria da Mascare-
nhas-Martins. A direcção está a cargo 
de Inês Monteiro Pires.

COM LEITURA ENCENADA NO FACEBOOK

Mascarenhas-Martins assinala Dia Mundial do Teatro 

Cerca de oito mil euros foi o 
montante que o executivo 
municipal decidiu ainda 
atribuir, por unanimidade, na 
mesma sessão, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo.
O apoio financeiro “destina-se a 
fazer face aos encargos suportados 
com as refeições diárias fornecidas 
aos bombeiros voluntários que 
têm vindo a assegurar os turnos 
de funcionamento da corporação 
desde o dia 16 de Janeiro até 1 de 
Março” deste ano. 

Apoio 
Corporação
do Montijo 
recebe €8 mil

O município montijense realça que 
nos últimos anos tem adoptado “uma 
política activa no apoio aos agentes 
de protecção civil do concelho, em 
particular aos bombeiros”. Quer 
“através do reforço financeiro dos 
protocolos de cooperação” quer ao 
nível “do financiamento das equipas 
de intervenção permanentes” ou dos 
investimentos “para aquisição de via-
turas [de intervenção] e ambulân-
cias”, resume a autarquia, a concluir.
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Alcochete

DOS 12 AOS 29 ANOS

Município 
aposta nos 
jovens com 
cartão cheio 
de vantagens

Os jovens do concelho de Alcoche-
te vão passar a ter à sua disposição 
um cartão carregado de vantagens, 
depois de o executivo municipal da 
autarquia alcochetana ter aprovada 
na última reunião de câmara a cele-
bração de um acordo de colaboração 
com a Movijovem.

Segundo explicou Maria de Fátima 
Soares, vereadora com o pelouro da 
Juventude, de acordo com comuni-
cado, o novo cartão terá “um conjun-
to alargado de vantagens em áreas 
como o turismo, desporto, ocupação 
de tempos livres, tecnologias de in-
formação, entre outras”. “É uma mo-
dalidade do Cartão Jovem Europeu e 
proporciona aos titulares mais de 40 
mil vantagens europeias, das quais 
quatro mil são nacionais, através 
de descontos, reduções e isenções 
em produtos e serviços prestados 
por entidades públicas e privadas”, 
revelou.

Através do Cartão Jovem Munici-
pal, dirigido à população residente 
no concelho com idade compreen-
dida entre os 12 e os 29 anos, os jo-
vens podem usufruir de vantagens 
em estabelecimentos como o Kimoa 
Beach Bar, Art Tatto Shop, Clínica 
Dentária São Francisco, Fisiomimo, 
Ginásio Quinta do Valbom, Ginásio 
Sunset e Ariad Clínicas.

No acordo de colaboração, o mu-
nicípio comprometeu-se a “adquirir 
um lote inicial mínimo de 250 car-
tões, pelo valor unitário de dez euros 
que, por decisão da câmara e no âm-
bito da Quinzena da Juventude 2021 
[a decorrer entre 12 e 28 de Março] 
serão oferecidos aos primeiros 250 
jovens que se inscreverem para o 
obter”.

De futuro, a autarquia irá também 
elaborar “um regulamento onde pos-
sa incluir descontos nos seus serviços 
e equipamentos”, explicou Maria de 
Fátima Soares. O novo cartão vai ser 
apresentado publicamente no próxi-
mo domingo, “com transmissão on-
line a partir das 15h30 na página do 
Facebook do município e em boxj.pt”.

Maria Carolina Coelho

Apoio destinado a 
alunos carenciados 
que frequentem cursos 
de licenciatura ou 
mestrado

REGULAMENTO ENVIADO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Câmara Municipal aprova 
atribuição de bolsas de estudo 
a estudantes do ensino superior

O executivo municipal da autarquia 
de Alcochete aprovou na última reu-
nião de câmara o regulamento di-
reccionado à atribuição de bolsas de 
estudo a alunos carenciados que fre-
quentem o ensino superior. O novo 
apoio tem como objectivo “diminuir 
as assimetrias existentes entre os es-
tudantes, permitir a continuidade dos 
jovens nos seus estudos e contribuir 
para mais e melhores oportunidades 
ao nível material”, esclareceu Maria 
de Fátima Soares, vice-presidente da 
edilidade alcochetana e vereadora 

DR

com o pelouro da Educação.
Para a edil, a ajuda irá, também, 

promover “uma cidadania mais 
consciente, mais crítica e activa”. O 
Regulamento “Alcochete Educa”, 
que será agora enviado a Assembleia 
Municipal para aprovação, pretende 
“custear as despesas de alojamento, 
alimentação, transporte, material es-
colar e propinas, entre outras”, escla-
receu o município em comunicado.

De acordo com Maria de Fátima 
Soares, “em Setembro o município 
estará em condições de atribuir as 
bolsas aos jovens”, uma vez que es-
tes apoios “são uma grande mais-valia 
para os jovens e para as suas famílias”, 
ao contribuírem “para a igualdade 
material de oportunidades, assegu-
rando um nível mínimo adequado 
de recursos financeiros anuais aos 
estudantes do ensino superior mais 
carenciados”. 

Garantem, igualmente, “o princí-
pio da boa aplicação dos recursos 
públicos, destinando-se a bolsa de 
estudo aos estudantes que ingressem 

ou frequentem estabelecimentos de 
ensino superior, em cursos devida-
mente homologados para obtenção 
do grau académico de licenciatura ou 
mestrado”.

Já Fernando Pinto, presidente da 
autarquia, sublinhou no decorrer 
da reunião de câmara aspectos que 
considera sustentarem o referido re-
gulamento. Para o autarca, aos mu-
nicípios compete “a prossecução e 
desenvolvimento dos interesses das 
respectivas populações, designada-
mente em áreas como a educação e 
o ensino”, e que estes “devem cola-
borar na formação de quadros técni-
cos superiores na sua área geográfica, 
contribuindo para o desenvolvimento 
social, económico e cultural do con-
celho de Alcochete”.

Referindo-se, ainda, à educação, 
Fernando Pinto não deixou de sa-
lientar “o percurso irrepreensível do 
município nesta área, com um inves-
timento de seis milhões de euros na 
requalificação e ampliação do parque 
escolar do concelho”. 

BREVES

A Junta de Freguesia de 
Alcochete, com o apoio do 
município, alertou a EDP sobre 
a existência de um problema 
eléctrico no Monte Laranjo. 
Em comunicado, a autarquia 
explicou que “a iluminação 
pública é importante para 
a população, que, sendo 
maioritariamente idosa e 
estando longe dos meios 
urbanos, em caso de avaria 
pode provocar sentimento de 
insegurança”.

No decorrer do dia de hoje, 
a população de Alcochete 
poderá vir a sentir um maior 
impacto em termos de ruído, 
provenientes do Campo de 
Tiro, devido às condições 
meteorológicas previstas. 
Há, igualmente, a hipótese 
de serem sentidas “vibrações 
junto das localidades 
contíguas à unidade militar”, 
explicou a autarquia através da 
rede social Facebook. 

A Câmara de Alcochete utilizou 
a sua página de Facebook 
para relembrar que os 
idosos do concelho podem, 
até à próxima quarta-feira, 
candidatar-se a um apoio para 
comparticipação das despesas 
com medicamentos. 
Para o efeito, a autarquia tem 
disponíveis 50 mil euros, valor 
que visa ajudar 200 seniores.

MONTE LARANJO
Junta alerta EDP 
para problema 
eléctrico

HOJE
Treinos de tiro 
podem causar 
distúrbios

MEDICAMENTOS
Idosos podem 
pedir apoio até 
quarta-feira



A Câmara Municipal de Alcochete, 
com recurso a uma empresa 
especializada, encontra-se a proceder 
à poda das 57 árvores existentes nos 
espaços públicos do concelho. Os 
trabalhos estão a ser desenvolvidos 
no parque infantil da Fonte da 
Senhora, na Rua António Aleixo e no 

parque de merendas do Samouco.
Também as espécies arbóreas 
situadas na Praceta Nossa Senhora da 
Conceição, nas avenidas da Revolução 
e São Francisco de Assis, nas ruas do 
Cerradinho da Praia e da Eira e, ainda, 
no Jardim do Coreto de Alcochete 
estão a ser podadas. 
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Autarquia 
procede à poda 
das árvores dos 
espaços públicos 
do concelho

Em 16/12/2019 deu entrada, na 
Assembleia da República, o Pro-
jeto-Lei nº169/XIV/1ª do PAN, o 
qual “determina a declaração 

da filiação ou ligação a organizações ou 
associações de carácter discreto em sede 
de obrigações declarativas, procedendo à 
segunda alteração à Lei n.º 52/2019, de 31 
de Julho, que aprova o regime do exercício 
de funções por titulares de cargos políticos 
e altos cargos públicos, alterada pela Lei 
n.º 69/2020, de 9 de Novembro.”, sen-
do que tal declaração “também inclui um 
campo de preenchimento facultativo que 
permite a menção, ainda que negativa, 
à filiação ou ligação com associações ou 
organizações que exijam aos seus ade-
rentes a prestação de promessas de fi-
delidade ou que, pelo seu secretismo, não 
assegurem a plena transparência sobre a 
participação dos seus associados.” Declara 
o PAN, que os motivos que o levaram à 
apresentação de tal proposta, para além 
de pretenderem “alcançar uma maior 
transparência em sede de cumprimento 
das obrigações declarativas dos titulares 
de cargos políticos e altos cargos públicos, 
[…] dentro da própria maçonaria algumas 
têm sido as vozes que nos últimos anos 
se manifestaram favoráveis à alteração 
das obrigações declarativas dos titulares 
de cargos políticos e altos cargos públicos 
no que concerne à declaração da filiação 
maçónica. Refere, ainda, o PAN que “a 
presente iniciativa legislativa não pre-
tende alterar o funcionamento interno 
destas organizações, nem tampouco 
proibir ou punir a participação dos titu-
lares de cargos políticos e de altos cargos 
públicos nestas associações de carácter 
“discreto”, terminando a sua ideia que 
”o presente Projeto de Lei, partindo do 
princípio de que Portugal é uma sociedade 
democrática evoluída em que a liberdade 
de associação é um direito adquirido e da 
constatação de que o actual modelo de 
declaração facultativa legalmente pre-
visto se tem mostrado ineficaz e insufi-
ciente relativamente à filiação neste tipo 
de organizações, pretende tão somente 

PAN e PSD: A renuncia à virtude da tolerância 

OPINIÃO

Fernando Coelho

assegurar um princípio de transparência 
perante os cidadãos, garantir uma eficaz 
identificação de conflitos de interesses e 
contribuir para dignificação e credibiliza-
ção da imagem dos titulares de cargos po-
líticos e de altos cargos públicos perante 
os cidadãos”.

Na verdade, contrariamente aos pre-
conceitos insertos no Projeto-Lei do 
PAN, agora secundados  e piorados, do 
ponto de vista das liberdades, direitos 
e garantias inscritas no texto constitu-
cional, pelo PSD, as nações evoluídas 
do mundo aceitam e orgulham-se por 
a Maçonaria estar presente nos seus 
Países, pois sabem que a Fraternidade 
é o seu valor maior e é inalienável e que 
a prática da Maçonaria jamais interfere 
com política e religião, mesmo tendo, ao 
longo do tempo, sido perseguida por am-
bas. É que os princípios da Maçonaria são 
a liberdade dos indivíduos, a igualdade 
de direitos e obrigações dos Homens, e 
a fraternidade entre todos os Homens 
e entre todas as nações, respeitando as 
opiniões políticas e crenças religiosas de 
todos, reconhecendo que todas as re-
ligiões e ideais políticos são igualmente 
respeitáveis.

Aconselho o PAN e o PSD a lerem 
o artigo que Fernando Pessoa publi-
cou no Diário de Lisboa nº 4.388, de Economista e Jurista

04/02/1935, contra o projeto de lei do 
deputado José Cabral, proibindo o fun-
cionamento das associações secretas, 
sejam quais forem os seus fins e orga-
nização. Diz ele que “toda a Maçonaria 
gira, porém, em torno de uma só ideia – a 
“tolerância”; isto é, o não impor a alguém 
dogma nenhum, deixando-o pensar co-
mo entender. Por isso a Maçonaria não 
tem uma doutrina” e acrescenta “Resul-
ta de tudo isto que todas as campanhas 
anti-maçónicas – baseadas nesta dupla 
confusão do particular com o geral e do 
ocasional com o permanente – estão ab-
solutamente erradas, e que nada até hoje 
se provou em desabono da Maçonaria. 
Por esse critério – o de avaliar uma institui-
ção pelos seus actos ocasionais porventu-
ra infelizes, ou um homem por seus lapsos 
ou erros ocasionais – que haveria neste 
mundo senão abominação? Quer o Sr. 
José Cabral que se avaliem os papas por 
Rodrigo Bórgia, assassino e incestuoso? 
Quer que se considere a Igreja de Roma 
perfeitamente definida em seu íntimo 
espírito pelas torturas dos Inquisidores 
(provenientes de um uso profano do tem-
po) ou pelos massacres dos albigenses e 
dos piemonteses? E contudo com muito 
mais razão se o poderia fazer, pois essas 
crueldades foram feitas com ordem ou 
com consentimento dos papas, obrigando 
assim, espiritualmente, a Igreja inteira.”

Vemos, pois, que Portugal está a regre-
dir na consolidação da sua Democracia; 
onde param os valores de Abril? Termino, 
não sem antes vos deixar o célebre escri-
to anti-nazi de Emil  Niemöller: “Primeiro 
levaram os comunistas, mas não falei, por 
não ser comunista. Depois perseguiram 
os judeus. Nada disse então, por não ser 
judeu. Em seguida castigaram os sindi-
calistas. Decidi não falar, porque não sou 
sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católi-
cos, também me calei, por ser protestante. 
Então, um dia, vieram buscar-me. Nessa 
altura, já não restava nenhuma voz, que, 
em meu nome, se fizesse ouvir.”

Vemos que 
Portugal está 
a regredir na 

consolidação da 
sua democracia: 

onde param os 
valores de Abril? 

Órgão é composto 
pelos presidentes 
da autarquia, da 
Assembleia Municipal 
e de uma junta de 
freguesia

O Conselho Municipal de Saúde de Al-
cochete (CMSA) entrou oficialmente 
em vigor, após publicação do seu re-
gimento em Diário da República, no 
sentido de responder às necessidades 
dos munícipes, com vista a combater 
as desigualdades inerentes à área. 

“Promover uma governança, multi-
nível e intersectorial, juntamente com 
o envolvimento activo da sociedade 
civil e de todos os agentes da área da 
saúde, de forma a alcançar todo o po-
tencial que a implementação de políti-
cas públicas saudáveis requer”, é outro 
dos principais objectivos do conselho, 
estando no regimento descritas todas 
as suas funções.

A sua implementação surge no “con-
texto da transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio 
da saúde”, devendo ser “criado em ca-
da município o Conselho Municipal de 
Saúde”. Vem, igualmente, dar segui-

REGIMENTO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

Conselho de Saúde 
entra em vigor 
para combater 
desigualdades

mento ao trabalho que a Câmara Mu-
nicipal tem vindo a desenvolver “desde 
2015”, ao apostar numa “intervenção 
articulada e integrada no domínio da 
saúde através do Plano Local de Saúde 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Arco Ribeirinho”, esclareceu a autar-
quia em comunicado.

Assim, passa a competir ao Conse-
lho Municipal de Saúde, entre outros 
pontos, “contribuir para a definição 
de uma política de saúde a nível mu-
nicipal, propor o desenvolvimento 
de programas de promoção de saúde 
e prevenção da doença e emitir pa-
recer sobre o planeamento da rede 
de unidades de cuidados de saúde 
primários”. 

O município de Alcochete passa a 
estar, desta forma, “dotado de uma 
estrutura consultiva, de envolvimen-
to, cooperação, participação cívica e 
democrática” ao nível da saúde.

O referido conselho “é composto 
pelo presidente da Câmara Munici-
pal de Alcochete ou pelo vereador 
com competências delegadas na 
área da saúde, pelo presidente da 
Assembleia Municipal, por um pre-
sidente de junta de freguesia e por 
um representante da respectiva 
administração regional de saúde”, 
entre outros membros. 

DR
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Opinião

H á cerca de 10 mil anos, 
os seres humanos in-
ventaram a agricultura 
e a pastorícia. Uma das 

consequências da prática des-
tas actividades económicas foi a 
sedentarização. As casas foram 
construídas bem próximo umas 
das outras, surgindo as primeiras 
aldeias. Como nem todas as pes-
soas precisavam de se dedicar à 
produção, apareceram novas pro-
fissões como comerciantes e arte-
sãos, ou seja, surgiu a divisão do 
trabalho. A população aumentou 
e foi-se organizando a nível social. 
As principias aldeias foram dando 
lugar às primeiras cidades. 

Para administrar e proteger as 
cidades, surgiram os chefes polí-
ticos e funcionários administrati-
vos. Geralmente, o chefe político 
era o chefe da família mais antiga e 
mais poderosa. Este foi ganhando 
prestígio e centralizando o poder, 
tornando-se rei. Os princípios igua-
litários que estiveram na origem e 
desenvolvimento das primeiras co-
munidades humanas, foram substi-
tuídos pelo mando de um só, muitas 
vezes, com poder sacralizado. 

Na Grécia Antiga, criou-se um 
novo regime político: a Demo-
cracia- culminar de um longo 
processo. Inicialmente, Atenas 
foi governada por reis. Depois a 
cidade passou a ser governada 
por um pequeno conjunto de ho-
mens importantes originários da 
aristocracia. Estes aristocratas 
apoderaram-se de muitas terras, 

A (des)valorização da democracia

OPINIÃO

Francisco Cantanhede

Professor

tornando-se riquíssimos. Como 
faziam empréstimos a pequenos 
proprietários, se estes não lhes pa-
gassem as dívidas podiam perder 
tudo e passar a ser escravos. No 
início do século VI a.C., os cidadãos 
escravizados foram libertos, por 
decisão de Sólon. Em 514 a.C, Clís-
tenes declarou que todos os cida-
dãos eram iguais perante a lei. Foi o 
início da construção da democracia 
na cidade-estado de Atenas. O no-
vo regime foi consolidado graças 
à ação de Péricles no século V a.C. 
A democracia ateniense era uma 
democracia direta, pois todos os 
cidadãos tinham o direito de usar 
da palavra na Eclésia, assembleia 
onde se apresentavam, discutiam 
e votavam os projetos de lei; to-
dos tinham o direito e o dever de 

temos uma democracia represen-
tativa, já que os cidadãos elegem 
os seus representantes. Será que 
a democracia portuguesa não 
apresenta algumas «limitações»?  
Acrescente-se que, recentemente, 
a República de Roma Antiga, com 
algumas características democráti-
cas, desapareceu dos documentos 
curriculares orientadores, manten-
do-se o império, forma de governo 
em que um só- o imperador- de-
cidia por todos. Na Roma Antiga 
republicana, apesar de o Senado 
ser o órgão com mais poderes, 
eram assembleias de cidadãos que 
elegiam os magistrados os quais 
cumpriam mandatos temporários 
e não renumerados, pois o dever 
cívico para os romanos implicava 
exercer cargos sem fins lucrativos, 
revelando, assim, o seu amor por 
Roma. Será que a República de Ro-
ma Antiga, «mãe» das repúblicas 
modernas, não deveria continuar 
a ser trabalhada nas escolas? Será 
que a democracia ateniense não 
deveria ser mais valorizada nos do-
cumentos curriculares orientado-
res, enquanto regime criado num 
tempo de «ditaduras» e «mãe» das 
democracias modernas? Claro que 
sem carga horária letiva digna, a 
História não poderá contribuir para 
a formação de um pensamento in-
dependente e de cidadãos amantes 
da democracia, e os cortes têm-se 
sucedido nas últimas décadas.

desempenhar cargos políticos. Os 
que não mostravam interesse pela 
vida política da cidade, eram muito 
mal vistos pelos restantes.

Nos documentos curriculares 
orientadores portugueses, sur-
gem, há décadas, «as limitações 
da democracia ateniense». Essas 
«limitações» referem-se à não par-
ticipação das mulheres, dos mete-
cos- estrangeiros- e dos escravos 
na vida política de Atenas, no sécu-
lo V a.C. Em Portugal, as mulheres 
só adquiriram direitos políticos em 
igualdade com os homens, após o 
25 de Abril de 1974, século XX; 
no que respeita aos estrangeiros, 
apenas os brasileiros têm direitos 
semelhantes aos dos cidadãos por-
tugueses. Enquanto a democracia 
ateniense era direta, em Portugal 

Será que a 
República de 
Roma Antiga, 

«mãe» das 
repúblicas
modernas, 

não deveria 
continuar

a ser trabalhada 
nas escolas?
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Centro de Convívio dos Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Montijo Instituição Particular de Solidariedade Social 

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Nos termos da alínea e, do artigo 27.º do Estatuto 
aprovado e em vigor, se promove a convocatória da assem-
bleia geral extraordinária, do centro de convívio dos refor-
mados, pensionistas e idosos do montijo, IPSS, para reunir 
na sede da sua instituição sita na av. maestro jorge peixinho, 
n.º 39, em Montijo, no próximo dia 4 de Maio de 2021, pelas 
14H00, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

1-Apresentação e votação da alteração do Estatuto em 
vigor;

Se à hora definida não estiverem presentes a maioria dos 
associados, a Assembleia terá início 15 minutos depois, em 
segunda convocatória, com qualquer número de presenças. 

Montijo, 15 de Março de 2021.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Manuel Rocha

Centro de Convívio dos Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Montijo Instituição Particular de Solidariedade Social 

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA 

Nos termos da alínea b, do número 2, do artigo 28.º do 
Estatuto aprovado e em vigor, se promove a convocatória da 
assembleia geral ordinária, do centro de convívio dos refor-
mados, pensionistas e idosos do montijo, IPSS, para reunir 
na sede da sua instituição sita na av. maestro jorge peixinho, 
n.º 39, em Montijo, no próximo dia 4 de Maio de 2021, pelas 
15H00, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

1-Apresentação e votação do relatório de atividades e 
relatório de contas de 2020. 

Se à hora definida não estiverem presentes a maioria dos 
associados, a Assembleia terá início 15 minutos depois, em 
segunda convocatória, com qualquer número de presenças. 

Montijo, 15 de Março de 2021.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Manuel Rocha

Centro de Convívio dos Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Montijo Instituição Particular de Solidariedade Social 

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Nos termos da alínea e, do artigo 27.º do Estatuto 
aprovado e em vigor, se promove a convocatória da assem-
bleia geral extraordinária, do centro de convívio dos refor-
mados, pensionistas e idosos do montijo, IPSS, para reunir 
na sede da sua instituição sita na av. maestro jorge peixinho, 
n.º 39, em Montijo, no próximo dia 4 de Maio de 2021, pelas 
16H00, e com a seguinte ordem de trabalhos:  

1-Apresentação e votação da alteração do regulamento 
interno de funcionamento de centro de dia e regulamento 
interno de funcionamento de serviço de apoio domicil-
iário.  

Se à hora definida não estiverem presentes a maioria dos 
associados, a Assembleia terá início 15 minutos depois, em 
segunda convocatória, com qualquer número de presenças. . 

Montijo, 15 de Março de 2021.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Manuel Rocha

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.

... que um funeral de 
cremação, considerando todos 

os custos envolvidos, 
é tipicamente mais barato 

que o funeral para sepultura?

Você sabia?
... que a Funerária Armindo

está disponível todos os dias
do ano, a quaquer hora,

para o apoiar em caso de
emergência funerária?

Você sabia?
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Rui Salvador

Rui Salvador

Embarcação será a 
primeira deste tipo  
no País e funcionará  
em Aveiro

INOVAÇÃO

O primeiro ferryboat eléctrico totalmente 
português vai ser construído no Seixal

O primeiro ferryboat eléctrico 100% 
português vai ser construído no Sei-
xal. A apresentação pública deste no-
vo projecto ocorreu ontem em terras 
seixalenses, mais concretamente nos 
estaleiros da Navaltagus.

Este ferryboat totalmente eléctri-
co, além de representar um marco 
na construção deste tipo de embar-
cações, é desenvolvido totalmente 
em Portugal, apenas por marcas 
nacionais e para servir uma região 
portuguesa, neste caso a de Aveiro.

Com zero emissões de CO2, o bar-
co vai acabar com as cerca de 300 
toneladas de CO2 que são libertadas 
pelo modelo que está agora em fun-
cionamento naquele distrito do norte 
do País, reduzindo ainda em 30% o 
consumo energético. 

Tem ainda baixos níveis de ruído e, 
segundo o Grupo ETE, responsável 
pelo projecto, e a autarquia aveiren-
se, “aos baixos níveis de ruído e ao 
conforto para os passageiros intro-
duzidos por esta embarcação alia-se 
ainda a capacidade reforçada para o 
transporte de viaturas (mais 30%) 
e de passageiros (mais 90%)”, lê-se 

Início dos trabalhos está previsto para o 3.º trimestre deste ano

DR

relevante de marketing territorial, em 
especial dos valores ambientais do 
Município de Aveiro, de São Jacinto 
e da Ria de Aveiro”, referem.

O início da construção deste barco 
estava previsto para o começo do 
3.º trimestre de 2021, tendo sido o 
novo ferryboat adjudicado ao agru-
pamento de empresas Navaltagus e 
Navalrocha (Grupo ETE), existindo 

um prazo de 18 meses para a con-
cepção e concretização efectiva do 
projecto.

O projecto é cofinanciado pelo PO-
SEUR, Portugal 2020 e União Euro-
peia através do Fundo de Coesão. O 
investimento total é de mais de 7,3 
milhões de euros, com o apoio do 
Fundo de Coesão a ser de aproxima-
damente 2,1 milhões de euros.

O almadense Teatro Extremo celebra 
amanhã, no Dia Mundial do Teatro, 27 
anos de existência. Para assinalar esta 
marcante data é promovido um con-
junto de actividades online gratuitas.

Amanhã, pelas 21h00, Fernando 
Jorge Lopes, director artístico do 
Teatro Extremo, juntamente com 

CULTURA

Teatro Extremo celebra 27 anos no Dia Mundial do Teatro

Rui Cerveira, Sofia Oliveira e Victor 
Pinto Ângelo, da direcção da compa-
nhia, vão estar em directo no Face-
book para um evento especial. Nes-
te caso, acontecerá uma “conversa 
descontraída” com Miguel Falcato, 
“na retrospectiva da actividade da 
companhia”.

No canal de YouTube do Teatro 
Extremo será partilhado o podcast 
“Histórias para rir e sorrir antes de 

dormir” e ainda quatro peças de 
teatro: “Pedro e o Lobo” e “Caldeira-
da”, dedicados aos mais pequenos, 
e “Guerra é Guerra” e “Retratos”, já 
recomendados a maiores de 12 anos.

Relembra a companhia que “o Tea-
tro Extremo apresentou-se a mais de 
meio milhão de espectadores em Por-
tugal, Espanha, França, Alemanha, 
Bélgica, Itália, Inglaterra, Brasil, Cabo 
Verde e Índia. Levou à cena 53 espec-

táculos, quer na adaptação de obras 
estrangeiras, Oscar Wilde, Umberto 
Eco, Chico Buarque, Plínio Marcos, 
Mia Couto, entre outros; textos de 
autores nacionais como Manuel An-
tónio Pina, António Cabrita, Antónia 
Terrinha e dramaturgia própria, de-
signadamente, para o ciclo de teatro 
'Sem rei nem roque' que a companhia 
desenvolve com o objetivo de revisi-
tar a história de Portugal".

GARANTIA
Realojamento 
das 74 famílias do 
bairro da Jamaica 
será pelo 1.º 
Direito

A secretária de Estado da Habitação, 
Marina Gonçalves, disse no parla-
mento que o realojamento das 74 
famílias que ainda habitam no bairro 
da Jamaica, no Seixal, será feito ao 
abrigo do programa 1.º Direito.

Questionada pela deputada do BE 
Joana Mortágua sobre os problemas 
para realojar definitivamente as 74 
famílias que ainda residem de forma 
precária no bairro da Jamaica, a go-
vernante explicou que é necessário 
mudar a abordagem seguida até aqui.

“A resolução desta situação esta-
va englobada no Prohabita e havia 
um problema de enquadramento. O 
empréstimo [para aquisição de ha-
bitação] tinha de ir ao Tribunal de 
Contas e, efectivamente, os prazos 
que são necessários acabavam por 
complicar o processo de aquisição”, 
apontou.

Nesse sentido, Marina Gonçalves 
referiu que a resolução do proble-
ma passará por englobar o realoja-
mento dos moradores no programa 
1.ºDireito, assegurando assim um 
financiamento a 100%.

“A solução passará pelo enquadra-
mento no 1.ºDireito que vai resolver 
dois problemas. Por um lado, ao fi-
nanciar-se a 100% ao abrigo do PRR 
[Plano de Recuperação e Resiliência] 
deixa de haver a componente de em-
préstimo e os preços do 1.ºDireito es-
tão ajustados aos preços de mercado. 
Portanto, a solução vai resolver-se 
por aqui”, explicou.

Actualmente residem 74 famílias, 
num total de 1 200 pessoas, em con-
dições precárias nos edifícios inaca-
bados de Vale de Chícharos (lotes 
13, 14 e 15), as quais aguardam pela 
segunda fase de realojamentos, que 
deveria ter acontecido até Dezembro 
de 2019.

No início do mês, a associação 
de moradores de Vale de Chícha-
ros, mais conhecido como bairro 
da Jamaica, pediu no parlamento a 
rápida concretização do processo 
de realojamento, alertando para o 
agravamento das condições de vida 
devido à pandemia de covid-19.
Lusa

num comunicado.
O ferryboat que vai, em Aveiro, as-

segurar a travessia entre São Jacinto 
e o forte da Barra, é ainda “o primei-
ro ferryboat eléctrico a operar em 
Portugal e dos primeiros em toda a 
Europa, com excepção feita aos paí-
ses nórdicos onde esta tipologia de 
transporte já é utilizada, constituin-
do-se também como um elemento 

Região decorativa e interior de vários 
edifícios importantes e espaços 
emblemáticos, entre as 20h30 
e as 21h30. Ainda no âmbito 
desta iniciativa, a organização 
“desafia as entidades aderentes 
a um compromisso no âmbito da 
sustentabilidade”. 

Odemira adere 
à Hora do 
Planeta

Amanhã o município de Odemira 
adere à Hora do Planeta, uma 
iniciativa a nível mundial para 
sensibilização ambiental e de 
práticas sustentáveis. Assim, 
em Odemira e Vila Nova de 
Milfontes será desligada 
toda a iluminação cénica, 
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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

Treinador do Vitória FC alerta 
para o que falta do campeonato
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Já dizia a poeta, “vemos, ou-
vimos e lemos, não podemos 
ignorar”. As inacreditáveis 
declarações de dirigentes, mi-

nistros, deputados, do PS e do PSD 
sobre o aeroporto na Base Aérea n.º 
6 no Montijo são cada vez mais uma 
demonstração de subserviência pa-
ra com os grupos económicos e de 
desprezo para com as populações.

Durante anos, o PS defendeu aber-
tamente a privatização da ANA Aero-
portos. Foi aliás uma das muitas e fortes 
razões, se bem se lembram, que leva-
ram o PCP a rejeitar o “PEC 4” há uma 
década. Quando a direita chegou ao po-
der para dar as mãos à troika e arrasar o 
mais que pudesse com os direitos das 
pessoas e o património do País, lá foi a 
ANA Aeroportos para a multinacional 
francesa Vinci. E o PS, que andou a de-
fender e a propor a privatização, logo 
disse que não era bem esse o plano.

Tem sido revoltante assistir, anos a 
fio, à arrogância dos representantes 
daquela multinacional, que perante 
órgãos de soberania deste país vinham 
ditar a sua lei e impor as suas opções. 
Já foi dito, mas tem de se reafirmar: o 
processo de estudo, análise e decisão 
que conduziu à opção do Novo Aero-
porto no atual Campo de Tiro de Al-
cochete foi um processo sem paralelo 
nem comparação. Avaliação Ambien-
tal Estratégica, Avaliação e Declaração 
de Impacto Ambiental, um processo 
técnico irrepreensível conduzido pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, Pareceres favoráveis de todos 
os municípios envolvidos, resoluções 
do Conselho de Ministros a aprovar a 
decisão. Veio a Vinci e comeu-a.

Em Julho de 2013, poucos meses 
depois da privatização da ANA, o en-
tão Secretário de Estado Sérgio Mon-
teiro foi visitar as obras de expansão 
do Aeroporto da Portela, e proclamou 
solenemente: “o novo aeroporto é 
aqui!”. O assalto estava em curso: o que 
contava não era o interesse nacional e 
o desenvolvimento – era o negócio da 
multinacional. Espremer as receitas de 
milhões em taxas aeroportuárias, em 

Quais pessoas? Os donos das 
multinacionais?!

OPINIÃO

Bruno Dias

sabem qual foi a resposta? “A Avaliação 
Ambiental Estratégica não se vai realizar 
porque implica avaliação de alternativas, 
com outras soluções. A opinião do Esta-
do Concedente, que é também a nossa 
opinião, é que as outras soluções não são 
solução. Não encaixam no modelo eco-
nómico que foi negociado”. E pronto.

Convenhamos: perante explica-
ções destas, fica quase tudo dito so-
bre o processo de decisão. Sobre as 
decisões que têm sido tomadas – mas 
também sobre as que podem vir aí…

Esta semana, o Ministro Pedro Nuno 
Santos respondendo ao PCP na Assem-
bleia da República, apontou um dos gran-
des problemas da localização Campo de 
Tiro de Alcochete: nada mais, nada me-
nos que a necessidade de construção de 
uma Terceira Travessia do Tejo. 

Foi exatamente o argumento do 
anterior ministro, Pedro Marques em 
2019. Sem tirar nem pôr. Para eles, 
a Terceira Travessia é um problema. 
Para nós, é uma solução. É um dos 
projectos estruturantes para o desen-
volvimento e a qualificação territorial, 
não só da Península de Setúbal mas 
da Área Metropolitana de Lisboa, 
indutor de investimento público e 
privado, reclamado pelas populações 
e prometido pelo PS quando há cam-
panhas eleitorais. Afinal, umas vezes 
é promessa, outras vezes é ameaça.

A política deve ser feita com dignidade 
e com elevação, em defesa do interesse 
do País e da região, e por uma vida me-
lhor para as pessoas. Por isso, por uma 
questão de higiene, não se comentará 
aqui as baixarias que têm sido veicula-
das no desespero de alguns porta-vozes 
do bloco central. Mas sempre se deve 
registar que, quando se vê o PSD a dar 
a mão ao PS desta forma tão despudo-
rada, destratando órgãos e eleitos do 
poder local democrático, desprezando 
as populações para alterar a lei, à medida 
e às ordens das multinacionais, bem se 
percebe o que querem dizer, quando 
falam em “servir as pessoas”. Sabemos 
bem que pessoas são essas.

Deputado do PCP

negócios de retalho e de imobiliário, em 
estacionamento, tudo num aeroporto 
localizado no Centro de Lisboa!

Claro que um Novo Aeroporto de Lis-
boa, abrindo caminho ao encerramento 
futuro da Portela, era o pior que podia 
acontecer a quem tivesse essa estraté-
gia. Era preciso inviabilizar o projecto a 
todo o custo. Foi por isso, e para isso, 
que regressou rapidamente e em força 
a aberração do “Portela + 1”. Tratava-se 
(e trata-se) de prolongar e intensificar 
a operação na Portela aos limites do 
imaginável – as pessoas que vivem e 
trabalham em Lisboa são irrelevantes 
para essas contas, claro – e encontrar 
um “complemento” baratinho e perto 
de Lisboa. Eis a Base Aérea do Montijo.

Uma das mais importantes bases da 
Força Aérea Portuguesa, numa localiza-
ção verdadeiramente estratégica para 
missões fundamentais, a Base Aérea n.º 
6 é, na prática, privatizada, desalojadas 
as suas unidades de forma vergonhosa, 
e entregue de bandeja aos interesses 
económicos estrangeiros. Tal foi a deci-
são da Vinci, diligentemente executada 
por governantes PSD/CDS, diligente-
mente defendida por governantes PS.

Já durante a governação PS/António 
Costa, a 26-09-2018, o então Presiden-
te da ANA Aeroportos, um empregado 
da Vinci que vinha para Portugal dar 
ordens, o Sr. Ligonnière, compareceu 
na Assembleia da República. Quando 
confrontado pelo PCP na Comissão 
Parlamentar com a inexistência de uma 
avaliação ambiental estratégica para 
aquela “solução” que estavam a impor, 
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Desporto

“Ainda nada está decidido por isso não 
podemos baixar a guarda e facilitar”

O Vitória Futebol Clube está a um 
triunfo de assegurar o primeiro lugar 
da série H do Campeonato de Portu-
gal, mas esse facto não deslumbra os 
setubalenses que prometem manter 
nas duas jornadas que faltam disputar 
na prova (no reduto do Louletano e 
em casa diante do Aljustrelense) o ri-
gor e entrega que permitiu à equipa 
chegar à 18.ª jornada invencível.

A garantia é dada pelo treinador 
Alexandre Santana, que, logo após 
a igualdade (1-1) alcançada com o 
Amora na jornada anterior, a 14 de 
Março, confessou não acreditar numa 
postura diferente dos seus jogadores. 
“Desde o início do ano vivenciamos 
muitos momentos que nunca nos 
possibilitaram ter os pés fora do chão. 
Isso deve-se ao facto de querermos 
manter a nossa identidade”. 

Ao contrário do que algumas pessoas 
poderiam pensar, o confronto com o 
Amora, segundo classificado que tem 
menos três pontos que o Vitória, não 
resolveu nada, frisa o técnico, afir-
mando que mesmo que isso tivesse 
acontecido, a postura não se alteraria. 
“A maioria das pessoas que estão fora 
da estrutura pensavam que tudo ficaria 
decidido neste jogo. O que é facto é que 
não está decidido e, mesmo que esti-
vesse, todos os jogos são para ganhar”.

Alexandre Santana refere que o 
facto de representarem um clube 
com pergaminhos no futebol nacio-
nal obriga quem enverga o símbolo 
centenário do Vitória ao peito a pen-
sar dessa forma. “Não estamos num 
clube qualquer. Há a questão da iden-
tidade, da potenciação de jogadores 
e de cultura de clube. Não podemos 
baixar a guarda e facilitar”, alertou, 
confessando que “se isso aconteces-
se ficaria muito triste e chateado”.

Por ser conhecedor dos homens 

Ricardo Lopes Pereira

Primeiro lugar está à 
distância de um triunfo 
nas duas jornadas que 
restam na série H

TREINADOR DO VITÓRIA FC DEIXA ALERTA PARA O QUE FALTA DO CAMPEONATO

DR

com que trabalha há vários meses, o 
timoneiro dos sadinos está convicto 
de que a postura e desempenho da 
equipa será igual à que teve até aqui. 
“Acho que não vai acontecer. É algo 

que temos bem presente em nós, in-
dependentemente de cada resultado, 
temos que lutar pela vitória sempre. 
Não há forma de dar a volta a isto, não 
sei viver de outra maneira”. 

Numa equipa maioritariamente 
constituída por jovens atletas, o trei-
nador não tem dúvidas de que a pre-
sença de jogadores experientes como 
Mano, Nuno Pinto, José Semedo ou 
Zequinha é uma mais-valia para as 
derradeiras jornadas. “A maturidade 
que os mais velhos têm vai ajudar-me 
e à equipa técnica a colocar os joga-
dores mais jovens neste registo de 
vitória e dignificar a instituição, seja 
qual for a equipa que vamos defron-
tar. Não sei se vamos ganhar sempre 
ou não, mas esse trabalho, garanto, 
vai ser sempre feito por nós”.

“No Vitória voltei a ter esperança 
em mim mesmo”
Actualmente ao serviço dos chineses 

do Kunshan FC, o avançado Berto, de 
25 anos, jogou duas épocas no Vitória 
(2018/19 e 2019/20), clube que foi 
importante na sua carreira, disse em 
entrevista ao Bola na Rede. “Lembro-
-me bem da sensação do primeiro 
jogo pelo Vitória, contra o Sporting, 
no Estádio de Alvalade. Comecei no 
banco, mas depois entrei. Foi nesse 
momento que voltei a ter esperança 
e disse para mim mesmo: ‘Já cheguei 
aqui, agora vou manter o foco, conti-
nuar a trabalhar, a dar tudo’. Queria 
poder representar muito bem o Vi-
tória – e acho que representei – para 
depois poder sair e ir para um clube 
grande”.

Depois da estreia com a camisola 
sadina, Berto passou por momentos 
positivos e negativos em Setúbal que 
lhe serviram de aprendizagem. “Nos 
primeiros dois meses estive muito 
bem. Nesse período, aconteceu de 
tudo: marquei três golos contra o 
Moreirense, fui o melhor em campo 
contra o FC Porto, marquei um go-
lo espectacular contra o Nacional… 
Aconteceu mesmo tudo. E acho que é 
isso que me falta. Manter-me focado 
e continuar no mesmo ritmo”. 

E acrescentou: “A partir de agora, 
aos 25 anos, não pode haver altos e 
baixos, tem de haver apenas um só 
momento, e de preferência sempre 
a subir. Acho que foi apenas isso que 
me faltou no Vitória e nos outros clu-
bes por onde passei. Comecei muito 
bem, lesionei-me e fui-me muito 
abaixo. Estava bem até àquele mo-
mento, já havia clubes grandes por-
tugueses que falavam comigo, que 
estavam atentos, mas depois com a 
lesão fui-me muito abaixo e isso não 
pode voltar a acontecer”. 

O avançado confessou ter sentido 
dificuldades quando se lesionou ao 
serviço dos setubalenses. “No futebol 
acontecem lesões, isso é normal. E 
se isso acontecer tenho de continuar 
ao mesmo ritmo. E não foi isso que 
aconteceu no Vitória. Eu estava muito 
bem com o mister Lito Vidigal, as coi-
sas corriam-me bem, depois lesionei-
-me, fui operado e a minha cabeça foi 
muito abaixo… Voltei a aumentar o 
peso e voltou tudo ao mesmo”.

Alexandre Santana garante que equipa vai lutar sempre pela vitória

O pavilhão Antoine Velge é 
amanhã, a partir das 18 horas, 
palco da partida da 21.ª jornada 
do Campeonato Placard 
Andebol 1 entre o Vitória e a 
Sanjoanense.
Após o desaire de sábado com o 

Andebol Sadinos defrontam 
Sanjoanense amanhã

Madeira SAD (32-23), os sadinos, 
actual 10.º classificado (32 
pontos) vão tentar reencontrar 
os êxitos na recepção à 
Sanjoanense, que seguem no 
15.º posto (penúltimo), com 25 
pontos.
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Oliveira, ambos de Almada, 
que foram distinguidos com o 
galardão de atletas portugueses 
do ano 2020, pela Confederação 
do Desporto de Portugal. Telma 
Monteiro, de 35 anos, venceu o 
galardão após ter conquistado a 
medalha de prata nos Europeus de 

2020, naquela que foi a sua 14.ª 
subida ao pódio em competições 
continentais. Aos 26 anos, Miguel 
Oliveira recebeu a distinção depois 
de se ter tornado no primeiro 
português a vencer corridas 
no Mundial de MotoGP, com os 
triunfos na Áustria e em Portimão.

Telma Monteiro 
e Miguel Oliveira 
são os atletas do 
ano em Portugal

A margem sul do Tejo tem vindo 
a destacar-se pela qualidade de 
alguns atletas que ao longo do 
tempo se têm evidenciado no 
panorama desportivo nacional, 
em diversas modalidades. Os 
casos mais recentes são a judoca 
Telma Monteiro e o piloto Miguel 

José Pina

Às duas equipas, que se 
encontram na zona de 
despromoção, o único 
resultado que interessa 
é a vitória

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Desportivo Fabril e Olímpico 
do Montijo em luta pela 
sobrevivência 

Este fim-de semana está reservado 
para as equipas que têm jogos em 
atraso acertarem calendário, é o 
que acontece com o Desportivo Fa-
bril, Oriental Dragon e Olímpico do 
Montijo, que são as únicas equipas 
da região em acção.

O Desportivo Fabril joga em car-
tada decisiva com o Fontinhas e o 
mesmo se pode dizer do Olímpico 
do Montijo que se desloca ao Juncal 
Desportos para defrontar o Oriental 
Dragon.

O Desportivo Fabril, que ainda 
tem algumas hipóteses de se livrar 
da descida de divisão, recebe no Es-
tádio Alfredo da Silva o Fontinhas, 
sétimo classificado da Série H, que 
em caso de vitória entra para o lote 
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de equipas apuradas para a prova de 
acesso à 3.ª Liga.

Como se pode verificar é um jogo 
onde apenas a vitória interessa a qual-
quer das equipas mas mais importante 
para a equipa do Barreiro porque se 
não ganhar fica com poucas probabi-
lidades de se manter no Campeonato 
de Portugal porque passam a faltar 
apenas duas jornadas e a diferença 
pontual para o Belenenses SAD B 
[que recebe o Oriental e se desloca ao 
Praiense] é de três pontos, que cor-
respondem a quatro porque está em 
desvantagem no confronto directo. 

Em caso de vitória sobre o Fon-
tinhas, o Desportivo Fabril fica em 
igualdade pontual com o Belenen-
ses SAD B, mas em desvantagem no 
confronto directo. Por isso, vai ter 
que superar o Estrela da Amadora, 
que será o seu próximo adversário, 
ganhar nos Açores ao Sporting Ideal 
e esperar um deslize dos lisboetas.

A situação é muito complicada mas 
como a esperança é a última coisa a 
perder enquanto matematicamente 
dor possível há que acreditar. Para já 
o primeiro passo a dar é ganhar aos 
Fontinhas, depois logo se vê. 

Jogo de alto risco na Moita
Em situação muito delicada encontra-
-se também o Olímpico do Montijo que 
precisa de vencer os três jogos que lhe 
faltam [Oriental Dragon (fora), Real 
(casa) e Oriental (fora), para continuar 
integrado na luta pela manutenção. 

A equipa montijense, que em Janei-
ro teve um período muito bom com 
três vitórias em quatro jogos, baixou 
inesperadamente de rendimento e 
soma agora quatro derrotas conse-
cutivas nos últimos jogos realizados. 

Está a cinco pontos da primeira 
equipa que se encontra acima da 
linha de água e as coisas estão de 
facto muito sombrias para a equipa 
liderada por Rui Narciso. Mas, como 
se costuma dizer que enquanto há vi-
da há esperança, os montijenses vão 
fazer tudo para recuperar o espaço 
perdido, começando já pelo jogo com 
o Oriental Dragon que também vai 
procurar a vitória para reforçar a sua 
posição entre os clubes que se encon-
tram em posição de se apurarem para 
disputar o acesso à 3.ª Liga.

Este é também um jogo em que a 
vitória é o único resultado que inte-
ressa a qualquer das equipas. 

LIGA PORTUGAL 2 SABSEG

LIGA BPI

Cova da Piedade desloca-se 
ao Benfica Campus na estreia 
do novo treinador

Amora joga na Damaia à procura da 
oitava vitória consecutiva

O Cova da Piedade, que no início da 
semana foi alvo de chicotada psicoló-
gica, desloca-se no próximo domingo, 
às 16 horas, ao Seixal, para defrontar o 
Benfica B em jogo a contar para a 26.ª 
jornada da Liga Portugal 2 Sabseg.

Este é mais um jogo de extrema im-
portância para a equipa do concelho 
de Almada que caiu para o antepenúl-
timo lugar da tabela classificativa, e 
embora esteja em igualdade pontual 
com a Oliveirense e o Vilafranquense, 
uma coisa é certa, tem apenas mais 
dois pontos que os últimos classifi-
cados, Varzim e FC Porto B. Quer isto 
dizer que está numa posição muito 
incómoda na tabela classificativa por-
que os dragões já começaram a utilizar 
alguns jogadores da equipa principal 
na equipa B, como foi o caso de Eva-
nilson, Fábio Vieira e Romário Baró, 
para fugirem à zona de despromoção.

Aos piedenses só resta mudarem 
por completo o chip e embalarem de-
cididamente na conquista de vitórias, 
só assim se poderão salvar da indese-
jada despromoção porque a concor-

A Liga BPI está de regresso com a 
realização da 8.ª jornada da fase de 
manutenção e descidas que vai levar 
o Amora ao Complexo Desportiva Eu-
génia e Joaquim Cannas da Silva, na 
Damaia, para defrontar o Damaiense.

A equipa amorense, líder incon-
testável da Série Sul, vai defrontar 
um adversário que começou esta 
fase com (4) derrotas, situação que 
ultrapassou com a chegada de alguns 
reforços e que agora vai já com três 
vitórias consecutivas, sobre o Futebol 
Benfica, Atlético Ouriense e Estoril 
Praia.   

A equipa tem vindo a recuperar em 
termos de tabela classificativa e nesta 
altura encontra-se em terceiro lugar 
a apenas um ponto de distância do 
Estoril com quem luta directamente 

rência é efectivamente muito grande.
Miguel Leal, técnico de reconhecido 

valor que já andou pela I Liga (Morei-
rense e Boavista), tudo irá fazer certa-
mente para dar a volta a esta onda de 
resultados negativos mas o adversário 
não é de forma nenhuma o ideal pa-
ra dar início à desejada recuperação 
porque é composto por jovens de 
qualidade reconhecida que sonham 
com a alta-roda do futebol nacional.

As águias estão num confortável 
9.º lugar, nos últimos quatro jogos 
realizados em casa obtiveram outras 
tantas vitórias e têm mais 10 pontos 
que os piedenses que nas sete jorna-
das anteriores obtiveram três empates 
e quatro derrotas, a última das quais 
(2-3) no último domingo em casa com 
o Estoril, num jogo em que estiveram 
a ganhar por 2-0 até aos 83 minutos.

A maior probabilidade de vitória 
pende para o lado da equipa treinada 
por Nélson Veríssimo. Contudo, será 
bom não esquecer o efeito psicológico 
que a mudança de treinador às vezes 
causa. 

pela permanência na Liga BPI.
Devido à necessidade que tem em 

conquistar pontos é muito natural 
que a equipa da Damaia dê o máximo 
neste jogo para sair vitorioso e impor 
assim a primeira derrota ao Amora 
que conta por vitórias os jogos dis-
putados.

Assim sendo, tudo indica que ve-
nha a ser uma partida interessante 
de seguir porque como é evidente a 
equipa treinada por Tomás Tengar-
rinha entrará em campo disposta a 
continuar na senda dos êxitos.

A equipa amorense já alcançou 
o seu objectivo mas o seu desejo é 
manter a sua postura e a mesma ati-
tude até à derradeira jornada do cam-
peonato. Por isso, não temos dúvidas 
que este é um jogo que promete.      

 



01:09 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
07:36 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
13:55 ~ 1.2 m ~ Baixa-mar
20:12 ~ 2.6 m ~ Preia-marSE
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DA00:48 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

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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