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Editorial

D

ois mil e treze,
último ano de
um mandato
autárquico que a população da Cova da
Piedade nos confiou.
Muito foi feito, podendo dizer em rigor
que cumprimos com
as propostas com que nos apresentámos a sufrágio há quatro
anos atrás, mas tendo sempre como objetivo a melhoria do
nosso trabalho em prole das nossas gentes.

Temos combatido
e vamos continuar
para que esta
irresponsabilidade

Neste momento particularmente importante para as freguesias
do nosso concelho, com a chamada Lei da (Des)Reorganização
Administrativa que já se perfila no horizonte com prejuízo para
as populações, tomada à revelia das decisões das respetivas
assembleias de freguesia, elas também legitimamente eleitas,
desrespeitando deste modo um órgão de soberania que tem
a mesma legitimidade que outros órgãos do governo da
república igualmente eleitos.

governativa

Quem nos últimos anos tem cometido os mais variados atentados
à Constituição da República, dificilmente terá respeito pelas
freguesias, concelhos e suas populações.

a outras malfeitorias

Temos combatido e vamos continuar para que esta irresponsabilidade governativa não vá por diante, abrindo caminho a
outras malfeitorias contra o poder local democrático e prejudicando de forma grosseira e aviltante a vida das pessoas!
Os memorandos assinados (cremos que já foram alguns) não
deviam nem podiam conter qualquer alusão às freguesias como
condição fosse para aquilo que fosse. Aproximam-se eleições
autárquicas (29 de Setembro) e as nossas populações vão continuar a saber resistir, como sempre, em defesa do concelho, das
freguesias e do seu desenvolvimento.

Viva o Poder Local Democrático

não vá por diante,
abrindo caminho

contra o poder local
democrático e
prejudicando de forma
grosseira e aviltante
a vida das pessoas!

Presidente da Junta de Freguesia da Cova da Piedade
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COmérciO lOCal

Duas menções honrosas para a Piedade
Lojas da freguesia participam
em Concurso de Montras de
Almada
Na 22.ª edição do Concurso de Montras do Concelho
de Almada, duas das três
menções foram entregues a
estabelecimentos da Cova da
Piedade.
A loja de decoração de interiores Rebelo e Aluigi e o cabeleireiro Maria Adelaide Rosa
Martins, foram os galardoados
deste concurso, que atribuiu
ainda o 10º ao pronto- a-vestir
Anabela e Cristina Confeções
Ldª e o 11º lugar a Sonoridades,
outra loja do mesmo ramo.
Este galardão destacou ainda
um estabelecimento por freguesia. Na Cova da Piedade,
o prémio foi para a Farmácia
Rainha Santa.
O Concurso de Montras do Concelho de Almada
é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Almada e pela Associação do Comércio,
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Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, com o apoio de várias entidades privadas
do concelho.

Sabores da Piedade galardoado

Restaurantes da freguesia
destacam-se em concurso municipal
O restaurante Galeria, na
Cova da Piedade classificou-se
em 1º lugar na 9ª edição do
Concurso Gastronómico do
Concelho de Almada, na categoria de Cozinha Tradicional
Portuguesa, recebendo ainda o
galardão Qualidade. Mas mais
prémios chegaram à Cova da
Piedade.
O terceiro lugar foi entregue
ao restaurante O Tavares, também na freguesia, na mesma
categoria.
Este ano, concorreram 29 restaurantes a este certame, promovido pela Câmara Municipal
de Almada, com o objectivo de
divulgar a qualidade e a variedade da oferta gastronómica
do concelho.
Deixamos-lhe as ementas vencedoras e todas as informações
úteis para que possa saborear
as iguarias que se destacaram
este ano.

Galeria
Rua António Sérgio, 3 e 3-A
Cova da Piedade
Telefone 212 596 585
Coordenadas GPS
38º39’55.00 N
9º09’23.85 W

Ementa galardoada
· Carapauzinhos com migas
de espargos
· Línguas de bacalhau
à moda de Lisboa
· Pudim de Abade de Priscos

Preço médio 20€

O Tavares
Rua José Malheiro, 8-B,
Cova da Piedade
Telefone 210 879 881
Coordenadas GPS
38º40’05.10 N
9º09’41.94 w

Ementa galardoada
· Amêijoas à Bulhão Pato
· Arroz de Polvo
· Leite creme

Preço médio 20€

Cultura

Livro sobre a história da freguesia
lançado no âmbito das comemorações

Cova da Piedade celebrou 85 anos
A Freguesia da Cova da Piedade celebrou 85 anos de
existência, no dia 7 de Fevereiro de 2013. O programa de
comemorações fez acontecer nos quatro sábados daquele
mês, várias iniciativas.
A música popular convidou-nos para um pezinho de
dança, na Cooperativa Piedense, onde se realizou o
tão esperado baile, no primeiro dia de celebrações. Na
semana seguinte, foi lançado o livro “Cova da Piedade,
Património e História”, no auditório do Museu da Cidade,
onde actuou também o ensemble de violinos da SFUAP.
Esta importante edição resulta de um projecto do Centro
de Arqueologia, desde logo apoiado pela Junta de Freguesia. Resume cerca de 115 páginas a história do lugar
onde todos vivemos ou trabalhamos, desde a pré-história
até à actualidade, de forma simples mas rigorosa.
No sábado seguinte três tunas deram-nos música,
numa noite muito animada, onde a garra dos estudantes
universitários permitiu fazer a festa e unir gerações, na

Sociedade Filarmónica União Artística Piedense.
A banda desta mesma colectividade centenária da Cova
da Piedade encerrou o programa de comemorações.

Uma tradição rural que a Piedade não abandona
Dia 1 de Maio, cumpriu-se mais uma Festa da Maia, na
Cova da Piedade, que juntou nas ruas mais antigas do
nosso núcleo histórico várias gerações. A boneca de pano
cheia de palha voltou a desfilar entre o Largo da Romeira
e o Jardim da Piedade.
Esta tradição chegou à freguesia pela mão de migrantes
oriundos do Algarve e representa o despertar da fecundidade e a chegada da Primavera. Por isso, a imagem de
pano, cozida pelas senhoras mais antigas da Romeira, traz
ao peito um grosso cordão de ouro, na mão direita três
figos secos, numa alusão à virgindade e na mão esquerda
uma cesta com flores.

Fregueses visitam exposição
de Álvaro Cunhal
Cerca de 55 pessoas da Cova da Piedade visitaram, no dia 31 de Maio, a exposição “Álvaro Cunhal - Vida, Pensamento e Luta”, que esteve patente na Sala
do Risco, do Pátio da Galé, em Lisboa.
A visita foi promovida pela Junta de Freguesia, no âmbito das comemorações do 25 de Abril e permitiu dar a conhecer as diversas facetas de uma das
personalidades mais emblemáticas do século passado, que além de político foi
também escritor, artista, combatente antifascista, destacando-se como dirigente
do Partido Comunista Português, no qual assumiu o cargo de secretário-geral,
entre 1961 e 1992.
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Ainda pode visitar

Exposição de fotografias de Luís Quinta

Até 12 de Outubro é possível visitar a exposição Almada Natureza Revelada, no Museu da Cidade, com
fotografias impressionantes de um dos mais prestigiados fotógrafos portugueses.
A mostra é composta por dois núcleos: “Natureza em
Portugal”, onde é exibida uma selecção de fotografias
tiradas por todo o território nacional, e “Almada, entre

Lançamento

Sonhos Inacabados

Manuel dos Anjos Delgado é o autor de Sonhos
Inacabados, um livro de poesia editado pela Junta
de Freguesia. Este antigo menino-pastor, natural
do concelho de Trancoso, fixou-se na Cova da Piedade na década de 50 do século XX, onde casou e
foi motorista de autocarro. São singelos os poemas
autobiográficos onde nos conta alguns dos episódios
da sua vida, de forma simples de quem não tirou um
canudo, como ironiza numa das páginas deste que
é o seu segundo livro editado.

o mar e o rio”, onde são revelados incríveis momentos
naturais captados em Almada pelo autor.
A exposição sai das quatro paredes deste equipamento museológico, estende-se aos jardins do museu
e alastra-se pelo Parque da Paz, num claro convite a
descobrir um património inesperado, que vive aqui
mesmo ao nosso lado.

Algumas Memórias de
Almada e de Outros Lugares

A Junta de Freguesia da Cova da Piedade editou ainda o livro Algumas Memórias de Almada e de Outros
Lugares, da autoria de Manuel Alves Pereira.
Ao longo de quase 110 páginas sucedem-se as memórias deste cidadão, natural de Viana do Castelo. Em poesia e em prosa, fala-nos das colectividades, das gentes,
de acontecimentos importantes do nosso concelho.
Este é o segundo livro editado por Manuel Alves
Pereira, que em 2009 publicou o caderno Recordações
da Freguesia de Cacilhas, tendo ainda colaborado com
uma antologia da Scala.
Boletim Cova da Piedade setembro 2013 I
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extinção da freguesia

Almada, Cacilhas, Pragal e Cova da Piedade

Presidente da Junta fala
sobre a extinção de freguesia
O orçamento, os trabalhadores e o afastamento dos
fregueses são o que mais preocupa o actual presidente
da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, Ricardo Louçã,
relativamente à extinção da Piedade.
É intenção do governo reduzir o orçamento do Fundo
de Financiamento das Freguesias, se bem que o Artº
85º da Lei 73/2013 refira especificamente que em 2014 e
2015, o montante das transferências para as freguesias
corresponda ao valor transferido em 2013, ou em caso
de agregação, à soma dos valores transferidos para as
freguesias agregadas.
Outra preocupação de Ricardo Louça, são os postos de
trabalho dos funcionários das freguesias. “Actualmente
temos 17 administrativos e cerca de 12 assistentes operacionais. Como vamos enquadrar este pessoal?”. Ricardo
Louçã lança a pergunta, mas tem uma desconfiança: o
objectivo é passar para as mãos das autarquias a responsabilidade de despedir trabalhadores.
Quanto aos fregueses, também não serão beneficiados
porque com a criação das mega freguesias, “ficam mais
afastados dos órgãos de poder, dos eleitos e dos serviços”, lembra Ricardo Louçã, que defende um trabalho
de proximidade com as populações. “Quando ando
pelas ruas, as pessoas abordam-me, fazem sugestões,
reclamações”, mas esta forma de trabalho pode estar
em causa, já que gerir uma freguesia com cerca de 20 mil
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habitantes não é o mesmo de gerir uma mega freguesia
com 50 mil habitantes. “É uma minicâmara municipal”,
lembra, sublinhando que há câmaras no país com menos
população que esta freguesia que nasce da fusão da Cova
da Piedade com Almada, Cacilhas e Pragal.
Por outro lado, a assembleia de freguesia que for eleita terá 90 dias para se pronunciar sobre a localização
da futura sede de freguesia. As atuais juntas podem
passar a ser postos de atendimento, mas só quando se
conhecerem os orçamentos, se poderão fazer contas e
organizar pessoal.
“Todos os dias nos deparamos com escândalos financeiros sem explicação e contornos obscuros. Depois demite-se um, admite-se outro e assim vai tudo andando”, sublinha o actual presidente, lembrando que há muito que
caiu por terra o argumento de poupar recursos com esta
reestruturação. “Temos um peso residual para o Estado”,
menos de 0,01% do Orçamento, remata Ricardo Louçã.

Dar voz à população
Conceição
Ferreira
62 anos

Sabe que a freguesia da
Cova da Piedade é uma
das que vai ser extinta?
Sei e não concordo.

Concorda com esta medida e porquê?
Já viu as pessoas que vieram aqui reclamar a contagem da água? Como é que elas se vão deslocar para
mais longe? Temos uma população envelhecida e se
lhes retirarem a pouca ajuda que têm, onde se vão
dirigir?

Beatriz Coelho
78 anos

e Rui Coelho
82 anos

Sabe que a freguesia da
Cova da Piedade é uma
das que vai ser extinta?

Roger Costa
Malveiro
78 anos

Sabe que a freguesia da
Cova da Piedade é uma
das que vai ser extinta?
Fala-se nisso, mas vamos lá
a ver…

Concorda com esta medida e porquê?
Não, de maneira nenhuma! Porque aqui estão a
trabalhar bem e essa mistura vai criar uma grande
complicação nas juntas. Não cabe na cabeça de
ninguém que pense.

Maria Francisca
G. S. Chipelo
64 anos

Sabe que a freguesia da
Cova da Piedade é uma
das que vai ser extinta?
Sei.

Sim.

Concorda com esta medida e porquê?
Nalguns casos sim. Aqui à volta temos muitas juntas
e ainda vamos conseguindo andar. Mas há prós e
contras. Não concordamos em despedir pessoas. Há
muitos serviços em que elas fazem falta. Nos Correios
da Piedade, por exemplo.

Concorda com esta medida e porquê?
Não concordo porque está aqui pertinho. Mas eles
fecham na mesma! Mas faz falta estes serviços, porque
os mais idosos pagam aqui a água e por multibanco
não conseguem e deslocar-se para mais longe é difícil.

Actividades da Junta em números
Desde 2009 foram várias as actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia da Cova da Piedade.
Lembramos aqui algumas das áreas em que é possível
traduzir em números o trabalho da equipa liderada
por Ricardo Louçã.
– 3000 pessoas usaram o posto de acesso à Internet
disponibilizado na Junta de Freguesia.
– 66 alunos frequentaram as aulas de informática, a
esmagadora maioria seniores da Piedade.
– 612 fregueses usufruíram dos passeios de índole
cultural e recreativa, promovidos pela Junta.
– 750 pessoas fizeram gratuitamente rastreios ao
colesterol, glicémia e tensão arterial, com um enfermeiro, no posto de atendimento da Junta.

– 7.500 m2 de calçada foram alvo de obras de reparação pelas equipas da Junta.
– 11 alunas beneficiaram das aulas de alfabetização,
promovidas pela Junta.
Boletim Cova da Piedade setembro 2013 I
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soldados da Paz

Bombeiros por cinco dias

Entre os dias 18 e 23 de Março de 2013, a Junta de Freguesia de Cova da Piedade, com o apoio dos Bombeiros
Voluntários de Cacilhas, organizou a iniciativa “Bombeiro por 5 dias”, destinada exclusivamente a jovens dos 12
aos 16 anos de idade.
Inscreveram-se quase 15 promissores soldados da Paz.
Marta Pereira foi uma das poucas meninas que aceitou
este desafio e adorou a experiência. Com apenas 12 anos,
apercebeu-se que há muitos bombeiros que são voluntá10 I Boletim Cova da Piedade setembro 2013

rios, que nesta profissão se faz muito pelos outros, mas
que se ganha muito pouco. Por isso, a família decidiu este
ano contribuir para esta causa, destinando 0.5% do IRS
para os Bombeiros Voluntários de Cacilhas. E para o ano
outros pais também fizeram esta opção e mostraram-se muito agradados com a iniciativa “Bombeiros por 5
dias”, que funcionou como uma espécie de campo de
férias, com alimentação incluída mas sem custos para
as famílias.

25 de abril

Comemorações

Cova da Piedade celebra Abril

A Freguesia da Cova da Piedade voltou a sair à rua para se juntar às comemorações dos 39 anos sobre o 25 de Abril,
que se concentraram na principal praça da cidade, a Praça do Movimento das Forças Armadas, em Almada.
Os eleitos da freguesia e membros do Executivo juntaram-se à população, a elementos do movimento associativo,
dos clubes desportivos e das demais instituições da Cova da Piedade, formando um cordão humano que a pé marchou
até à Praça do MFA.
Este ano, estas comemorações foram marcadas pela ameaça ao Poder Local Democrático, uma das principais conquistas de Abril, que poderá estar em causa com a fusão de freguesias, com consequências directas sobre a população.
A Cova da Piedade é uma das freguesias a extinguir, juntando-se, a partir de setembro, a Almada, Pragal e Cacilhas.

Acção social

Mais dois passeios sénior da Junta
Mais de 50 pessoas participaram
em mais um passeio para os fregueses seniores da freguesia, desta vez
à Real Fábrica do Gelo, classificado
desde 1997 como Monumento Nacional.
Esta visita contemplou ainda uma
passagem pela Quinta do Castro
no Cadaval, onde todos puderam
saborear a boa cozinha tradicional
portuguesa.
Este passeio inseriu-se nas comemorações do 85º Aniversário da
Freguesia de Cova da Piedade.
No dia 4 de agosto a autarquia
levou mais um grupo de seniores
da freguesia a mais um passeio,
desta vez ao concelho das Caldas
da Rainha, para visitar o Museu José
Malhoa. Aqui concentra-se o maior núcleo de obras do
seu patrono e uma importante colecção de pintura e de

escultura dos séculos XIX e XX e que faz deste equipamento o museu do naturalismo português.

Micro-ondas entregue à URPICA
A Junta de Freguesia da Cova da Piedade
entregou à URPICA – União dos Reformados
Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada,
um micro-ondas que servirá os utentes e funcionários do centro de dia desta instituição. O
momento foi registado e é agora divulgado
neste boletim.
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Gentes

Artesanato

Um metalúrgico
que prefere a madeira
Em cada casa há muitas histórias por contar e por isso fomos conhecer o senhor Faísca que guarda há cerca de 20 anos uma colecção
de barcos de todo o mundo, feitos à mão por si, depois de uma
hemorragia cerebral, que aos 42 anos o deixou ligado às máquinas
durante 18 dias.
O médico que acompanhou António Faísca Martins chamava-lhe
o morto-vivo, porque dizia que não era possível ter sobrevivido.
Mas não só fintou a morte como descobriu que, apesar de ter sido
“metalúrgico por necessidade”, a madeira era o seu material de
eleição. Enquanto esteve de baixa, durante três anos, começou a
fazer barcos em madeira, desde os cascos às velas, sem esquecer os
pormenores mais ínfimos como as roldanas dos cabos ou o leme,
que girava e ainda gira, não fosse aquela uma fiel reprodução
de um livro sobre barcos do mundo.
Quem lho deu foi uma menina que a mulher de António
ajudou a criar, depois de uma viagem que fez a Macau.
E apesar de estar em inglês, lá se foi amanhando e
transformando pedaços de madeira em embarcações de várias épocas, típicas de várias zonas
do mundo.
Nos móveis lá de casa contam-se quase 25,
fora os que já deu a amigos e familiares. Há
barcos gregos, romanos, do tempo dos vikings e dos etruscos, feudais, chineses, entre
muitos outros. Até há um que conseguiu
montar dentro de uma garrafa de vidro.
Começou por se entregar a esta paixão
na varanda da sua casa, na Cova da Piedade, mas depois decidiu acompanhar
a mulher até ao trabalho, que dispunha
de uma boa bancada para trabalhar. Foi
lá que deu corpo a este projecto de vida,
a que se entregou depois de escapar à
morte. “Escapei a primeira, a segunda e
hei-de escapar a terceira”, garante este algarvio, natural de Olhão, que depois de ver
morrer muitos companheiros paraquedistas
em África, decidiu emigrar pela Alemanha
e França, acabando por regressar a Portugal,
estabelecer-se na Cova da Piedade.
Aos 74 anos confessa ter um novo passatempo,
navegar na Internet e aproveitar as potencialidades da rede global, mostrando, entre outras coisas,
fotografias de janelas e chaminés do Algarve e do
Alentejo. Quem quiser acompanhar este exemplo
de vida pode fazê-lo através do facebook em www.
facebook.com/antonio.martins.104.
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Desporto

Uma campeã da freguesia
Maria Canilhas apura-se para mundiais
Cerca de um ano depois da
sua estreia em Campeonatos da
Europa (Júnior), Maria Canilhas,
atleta da SFUAP, foi apurada
para a 32ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica,
já na categoria de sénior.
Segundo um comunicado enviado para a Junta de Freguesia,
esta atleta piedense tem pela
frente uma agenda competitiva
complexa e exigente, que encara
com coragem, sem perder de
vista o objectivo dos mundiais.
A Junta de Freguesia de Cova
da Piedade saúda a atleta Maria
Canilhas, ginasta da Selecção Nacional e da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, pelo
seu apuramento, lembrando a
todos a importância do trabalho
das colectividades, também ao
nível desportivo, do qual têm
resultados grandes talentos
nacionais, de quem todos nos
orgulhamos. Esta saudação é
por isso também extensível a
todos eles.

Com apoio da junta

Torneio de Andebol movimenta escolas da freguesia

O Ginásio Clube do Sul, com o apoio da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, organizou o II Encontro de
Andebol das Escolas da Freguesia da Cova da Piedade,
que reuniu as equipas de equipamentos de ensino, para
além da equipa anfitriã.
Esta iniciativa movimentou cerca de 50 jovens, formando 5 equipas tendo a classificação final assim ordenada:
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1º Escola EB1 Nº 3 (Equipa A) – 10 pontos
2º Escola EB1/JI (Equipa A) – 8 pontos
3º Escola EB1/JI (Equipa B) – 6 pontos
4º Escola EB1 Nº 3 (Equipa B) – 4 pontos
A equipa anfitriã do Ginásio Clube do Sul, obteve 12
pontos, não contando, no entanto para a classificação.

limpeza urbana

Mais cidadania
Respeite os espaços que são de todos
Nunca é demais apelar aos moradores e
trabalhadores da Cova da Piedade, para
que respeitem as regras de limpeza urbana, permitindo manter a freguesia limpa.
A Junta da Cova da Piedade lembra que
há serviços gratuitos a que todos podemos
recorrer.
As más condutas podem por em risco a
saúde e salubridade públicas, para além
de criarem uma má imagem dos espaços
que são de todos
Lembramos algumas regras simples:

1 - Não alimente animais na via pública
É expressamente proibida, de acordo com o artigo
nº 6 do Regulamento sobre Circulação de Canídeos
na Via Pública, em vigor há mais de 12 anos, estando
os infractores sujeitos a contra-ordenações.
A comida deixada na via pública ou em zonas
vedadas e abandonadas, podem tornar-se não só
áreas de maus cheiros, mas também focos de doenças, já que atrai também ratos, baratas, varejeiras e
outros tipos de pragas de difícil controlo.

2 - Use convenientemente os ecopontos
Coloque os materiais a reciclar dentro dos pontos
de recolha. Caso não o faça, estes podem “voar”,
espalhar-se pelas ruas e atrair os animais vadios.

3 - Respeite o horário de recolha
dos resíduos sólidos urbanos
Deite o lixo devidamente acondicionado nos contentores, mas não se esqueça de o fazer a partir
das 19h. Lembre-se que os sacos vão ficar horas à
espera do seu destino final e que especialmente
no Verão, os materiais vão decompor-se e ganhar
cheiros desagradáveis.

4 - Não deite monos e aparas de jardim
na rua sem avisar a sua Junta de Freguesia
A Junta da Piedade disponibiliza de forma gratuita
um serviço de recolha de monos e aparas de jardim.
Basta ligar combinar o dia e o local de recolha e
orgulhar-se de ter contribuído para a limpeza da
sua freguesia. A chamada não tem qualquer custo!

5 - Apanhe os dejectos do seu cão
Quando sair à rua para passear o seu fiel amigo,
lembre-se de levar um saco de plástico para apanhar
os dejectos do seu cão, não vá alguém mais incauto
levar na sola do sapato um presente indesejado….
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As famílias
já sentem a crise

União das Freguesias
de Almada, Cova da Piedade,
Pragal e Cacilhas

