Siga-nos
ANO 22 . N.º 77

MARÇO 2022

JORNAL MUNICIPAL
EDIÇÃO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
WWW.MUN-SETUBAL.PT

Acessibilidade
atribui título
à Figueirinha
Pág. 19

DIRETOR: ANDRÉ MARTINS

PRESIDENTE DA CMS

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prioridades
anunciadas
em entrevista
André Martins
aponta a
necessidade
de continuar
a �inanciar a
modernização
do concelho
Págs. 10 e 11

MUNICÍPIO PARTICIPADO

Mais concelho
com contributo
das freguesias

CONJUNTO DE OBRAS INCLUI RECUPERAÇÃO FINAL DO CONVENTO

TERRITÓRIO
MODERNIZADO
O processo de requalificação desenvolvido em várias frentes conheceu recentemente
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CONVENTO A CAMINHO
DA RECUPERAÇÃO TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL
Paços do Concelho | Praça de Bocage | 265 541 500
Gabinete da Presidência gap@mun-setubal.pt
Departamento de Administração Geral e Finanças | daf@mun-setubal.pt
Gabinete da Participação Cidadã | gapc@mun-setubal.pt

Págs. 4 e 5

Edifício do Banco de Portugal | Rua do Regimento de Infantaria 11, n.º 7
265 545 180 | Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude
Edifício Sado | Rua Acácio Barradas, 27-29 | 265 537 000
Departamento de Ambiente e Atividades Económicas | daae@mun-setubal.pt
Departamento de Recursos Humanos | dirh@mun-setubal.pt
Divisão de Habitação Pública Municipal | Divisões de Educação | des@mun-setubal.pt
Edifício dos Ciprestes | Avenida dos Ciprestes, 15
Departamento de Obras Municipais | dom@mun-setubal.pt
Departamento de Urbanismo
Arquivo Municipal de Setúbal | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 52
Gabinete de Apoio ao Consumidor e Empresário | Av. Luísa Todi, 165 | Mercado
do Livramento, 1.º andar | 265 545 390
SEI – Setúbal, Etnias e Imigração | Edifício Sado | Rua Acácio Barradas, 27-29
265 541 500 | sei@mun-setubal.pt
Divisão de Juventude | Casa do Largo – Pousada da Juventude
Largo José Afonso, 24-25 | 265 421 082 | dijuve@mun-setubal.pt
TURISMO
Casa da Baía de Setúbal | Centro de Promoção Turística | Av. Luísa Todi, 468
265 545 010 | 915 174 442
Casa do Turismo | Praça de Bocage | 915 174 442
Posto Municipal de Turismo – Azeitão | Praça da República, 47 | 212 180 729
ESPAÇOS CULTURAIS
Biblioteca Pública Municipal | Serviços Centrais | Av. Luísa Todi, 188 | 265 537 240
Polo da Bela Vista | Rua do Moinho, 5 | 265 751 003
Polo Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | Estrada Nacional 10, Pontes | 265 706 833
Polo de S. Julião | Pct. Ilha da Madeira (à Av. de Angola) | 265 552 210
Biblioteca de Azeitão | Rua de Lisboa, 11, V. Nogueira Azeitão | 910 567 340
Fórum Municipal Luísa Todi | Av. Luísa Todi, 61-67 | 265 522 127
Casa da Cultura | Rua Detrás da Guarda, 28 | 265 236 168
Museu de Setúbal/Convento de Jesus | Praça Miguel Bombarda265 537 890 | 969 754 106
Museu do Trabalho Michel Giacometti | Lg. Defensores da República | 265 537 880
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JUNTAS JUSTIFICAM
DESCENTRALIZAÇÃO
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Galeria Municipal do Banco de Portugal | Av. Luísa Todi, 119 | 265 545 180
Casa Bocage | Arq. Fotográfico Américo Ribeiro | R. Edmond Bartissol, 12 | 265 229 255
Casa do Corpo Santo | Museu do Barroco | Rua do Corpo Santo, 7 | 265 534 402
Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama | Rua José Augusto Coelho, 105
969 754 510
Casa das Imagens Lauro António | Rua da Velha Alfândega, 8 | 969 754 116
Cinema Charlot – Auditório Municipal | Rua Dr. António Manuel Gamito | 265 522 446
Centro Interpretativo do Roaz do Estuário do Sado | Casa da Baía – Av. Luísa Todi, 468
265 545 010 | 915 174 442
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
Complexo Piscinas das Manteigadas | Via Cabeço da Bolota | 265 729 600
Piscina Municipal das Palmeiras | Av. Independência das Colónias | 265 542 590
Piscina Municipal de Azeitão | Rua Dr. Agostinho Machado Faria | 212 199 540
Complexo Municipal de Atletismo | Estrada Vale da Rosa | 265 793 980
Pavilhão Municipal das Manteigadas | Via Cabeço da Bolota | 265 739 890
Pavilhão João dos Santos | Rua Batalha do Viso | 265 573 212
UTILIDADE PÚBLICA
Loja do Cidadão | Av. Bento Gonçalves, 30 – D | 265 550 200 | Balcão CMS:
265 550 228/29/30 | Piquete de água 265 529 800 | Piquete de gás 800 273 030
Eletricidade 800 505 505
URGÊNCIAS
SOS 112 | Intoxicações 217 950 143 | SOS Criança 808 242 400 | Linha Saúde 24
808 242 424 | Centro Hospitalar de Setúbal 265 549 000 | Hospital Ortopédico
do Outão 265 543 900 | Companhia Bombeiros Sapadores 265 522 122 | Linha Verde
CBSS 800 212 216 | Bombeiros Voluntários de Setúbal 265 538 090 | Proteção Civil
265 739 330 | Proteção à Floresta 117 | Capitania do Porto de Setúbal 265 548 270
Comissão Proteção Crianças e Jovens de Setúbal 265 550 600 | PSP 265 522 018
GNR 265 522 022
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EDITORIAL

u

Informar
é um dever

O

Jornal Municipal inicia, com esta edição, nova fase da sua vida de 22 anos.
Prosseguindo o lema da gestão municipal “Setúbal – Município Participado”, insistimos na convicção
de que a uma maior informação da população há-de corresponder uma participação mais esclarecida
e, por isso, mais ativa.
Porque também acreditamos que, quanto maior for a participação da população, melhor poderá ser a gestão
autárquica para melhor corresponder às expectativas e aos anseios de quem vive e trabalha neste território.
São estas as razões e convicções que nos levam a publicar este Jornal Municipal todos os meses e fazê-lo chegar
às residências de cada família.
Com novo desenho gráfico, novas secções e mais imagens, o jornal atualiza-se no início de um mais um mandato
autárquico. Renova-se nos conteúdos e nas notícias, mas, aposta, acima de tudo, no apuramento do conceito subjacente
ao princípio democrático de informar as populações servidas
pelas autarquias do nosso concelho. Decidimos, por isso, que,
a partir de agora, a periodicidade desta publicação será
mensal, com o envio de um exemplar para a caixa de correio
de todos os que vivem no concelho de Setúbal.
Assumimos esta publicação como a concretização do direito
dos nossos munícipes de saberem o que se passa no concelho
e de conhecerem melhor as decisões municipais e as razões
que as sustentam.
O que se apresenta nas páginas deste Jornal Municipal
é o relato fiel das atividades desenvolvidas pelas autarquias
e por aqueles que têm a responsabilidade de as governar diretamente no dia-a-dia.
A partir de agora vamos, também, apostar no relato mais detalhado das atividades das nossas juntas de freguesia.
Acreditamos que é essencial a existência de um órgão de comunicação autárquica que forneça a todos os munícipes
do concelho de Setúbal a informação do que cada uma das juntas faz. Desta forma promoveremos ainda maior coesão
territorial e, claro, contribuiremos para reforçar os laços entre as populações de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, Sado
e Azeitão, as três freguesias que se situam fora do grande centro urbano da cidade, e as que vivem em São Sebastião
e na União das Freguesias de Setúbal, que congrega as freguesias de São Julião, Santa Maria da Graça e Nossa Senhora
da Anunciada.
Informar as nossas populações sobre o trabalho das autarquias que as representam é um ato de responsabilidade
e um dever que cumpriremos escrupulosamente e sem hesitações. Informar é um dever, mas é, também, um direito
inalienável da Câmara Municipal de Setúbal na relação com todos os munícipes.
Vamos continuar a trilhar este caminho de cada vez maior proximidade municipal aos problemas
e às potencialidades deste território, sempre com o objetivo de o tornar mais atrativo ao investimento
e a quem nos possa visitar.
O desenvolvimento participado e sustentável de Setúbal será sempre o foco central da atual gestão autárquica.

O que se apresenta nas páginas
deste Jornal Municipal é o relato fiel
das atividades desenvolvidas pela
autarquia e por aqueles que têm
a responsabilidade de a governar
diretamente no dia-a-dia

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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O Convento de Jesus
está a caminho
de reabrir na totalidade
ao usufruto dos
visitantes. A derradeira
fase do grande projeto
de recuperação
e modernização do
monumento onde
funciona o Museu de
Setúbal acaba de ser
lançada. No final, são
perto de nove milhões
de euros para salvar
a joia do manuelino

A

última fase do projeto de requalificação
do Museu de Setúbal/
Convento de Jesus,
com a beneficiação e o alargamento da área expositiva do equipamento cultural, num investimento superior a 2 milhões de
euros, já se encontra em desenvolvimento.
A empreitada “Museu de Setúbal – Recuperação do Convento
de Jesus – Alas Norte e Nascente”, foi adjudicada por 2 milhões
299 mil e 27 euros, valor a que
acresce o IVA, à empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A. / Nicolau de Macedo, S.A, a qual dispõe de um prazo de execução de
420 dias.
Esta intervenção, promovida
pela Câmara Municipal de Setúbal, visa, após duas fases anteriores de obras, finalizar a recuperação do Museu de Setúbal/
Convento de Jesus, com a execução de trabalhos no interior das
salas expositivas, localizadas nas
alas norte e nascente, que incluem
os projetos de conservação e restauro, museografia e iluminação
museológica.
A empreitada, que incide nos pisos 0 e 1, inclui o alargamento da
área expositiva e beneficiações
na zona exterior, designadamente no Pátio do Claustro.
Trabalhos de especialidades ao
nível de estruturas, instalações
elétricas e instalações mecânicas de climatização e ventilação
estão também programados.
O projeto de requalificação do
Museu de Setúbal/Convento de

A fase final das intervenções incide nas alas norte e nascente, com especial foco nas áreas expositiva e museológica

TERCEIRA FASE DAS OBRAS DO CONVENTO DE JESUS

Recuperação
do monumento
na reta final
u

INTERVENÇÕES
ADICIONAIS

IGREJA
Na Igreja de Jesus, houve
recuperação integral da
cobertura, uma intervenção
de luminotécnica de melhoria
da eficiência energética e
para destacar os elementos
arquitetónicos e decorativos
que definem as três naves do
templo e da capela-mor.
LARGO
O Largo de Jesus, defronte
do edifício conventual, foi
totalmente renovado com
a criação de amplas zonas de
relvado e a plantação de árvores,
o que permite o usufruto
público, enquanto o cruzeiro
foi recuperado e relocalizado
na posição original.

Jesus inclui três fases de intervenção, representando um investimento global de perto de
nove milhões de euros, com a
Câmara Municipal, que conduz
o processo ao assumir uma responsabilidade da competência
da Administração Central, a suportar metade do valor, advindo o restante de fundos comunitários resultantes de candidaturas aprovadas pelo Lisboa
u

2020 – Programa Operacional
Regional de Lisboa.
FASE 1

A primeira fase das obras de requalificação, entre 2013 e 2015,
incidiu na recuperação estrutural de todo o convento, com execução da cobertura e restauro
da ala poente.
A ala nascente e duas outras sa-

las foram também intervencionadas e construiu-se um novo
edifício para a área técnica do
Museu de Setúbal.
Nesta mesma fase, procedeu-se ao escoramento integral da
Sala do Coro Alto e Deambulatório, uma vez que apresentava sinais de degradação muito
avançada.
A necessidade de centrar atenções na Sala do Coro Alto fez
com que os trabalhos previstos
na primeira empreitada não tenham sido concluídos no piso térreo, para assegurar a prevenção
e salvaguarda do património integrado até estarem garantidas
as condições de estabilidade e
segurança.
FASE 2

Na segunda fase do projeto, de
2018 a outubro de 2020, foi executada toda a envolvente exterior do Convento, assim como o
Deambulatório, a cafetaria, duas

NÚMEROS

1490

1893

1961

Ano da fundação do convento,
por iniciativa de Justa Rodrigues
Pereira, ama-de-leite de D. Manuel.

Ano da instalação do Hospital do
Espírito Santo, gerido pela Santa
Casa da Misericórdia de Setúbal.

Ano da instalação do Museu da
Cidade, depois Museu de Setúbal,
após encerramento do hospital.
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PAVIMENTOS
RENOVADOS
A Câmara Municipal de
Setúbal avançou com
a repavimentação de um
conjunto de vias, o que reforça
as condições de segurança
rodoviária e pedonal em
diversos locais da cidade.
A empreitada envolve as ruas
de Badajoz, Fontes Pereira de
Melo e de Vanicelos e a
Praceta das Amoreiras, na
União das Freguesias de
Setúbal, e as ruas José Maria
da Rosa Albino, Dr. Evaristo de
Sousa Gago e 31 de Outubro,
na freguesia de São Sebastião.
Os trabalhos incluíram
limpeza e remoção prévias de
detritos, raízes e pavimentos
existentes, além de fresagem,
para aplicação dos novos
tapetes, bem como
requalificação de passeios, tudo
num investimento municipal
superior a 120 mil euros.

salas, a Sala da Roda e instalações sanitárias.
O sistema composto de reboco
à base de cal para o revestimento exterior do edifício está enriquecido com cortiça, incorporando, assim, capacidades desumidificantes e de isolamento
térmico e acústico.
A conclusão da segunda fase permitiu a reabertura de mais espa-

u

ços de visita ao público, em particular a Sala do Capítulo, os Claustros e a Sala do Coro Alto.
Agora, avança o derradeiro capítulo da recuperação do principal monumento de Setúbal,
num processo em que o município deitou mãos à obra para suster o processo de degradação de
um imóvel da responsabilidade
do Estado.

Um conjunto de intervenções beneficia a área da Avenida D. Pedro V

Avenida aumenta
qualidade urbana
nUma operação urbanística foi
lançada para aumentar a qualidade urbana da Avenida D. Pedro V e de outros arruamentos
da zona das Amoreiras, com renovação de infraestruturas subterrâneas e de superfície, novo
pavimento rodoviário e bolsas
de estacionamento.
No âmbito de um acordo entre a
autarquia e um promotor priva-

do responsável pela construção
de um edifício, houve reformulação da rede de drenagem pluvial, execução de arranjos exteriores e criação de trinta lugares de estacionamento.
A obra incluiu a repavimentação da Avenida D. Pedro V, bem
como de um troço da Rua de Cabo Verde e da Praceta Quinta do
Paraíso, o rebaixamento de pas-

sadeiras e a colocação de nova
sinalização horizontal.
O reforço das condições de higiene também foi assegurado, com
a instalação de dois contentores
semienterrados na Avenida D.
Pedro V e na Rua de Cabo Verde,
em substituição dos convencionais, o aumenta a capacidade
de deposição de lixo e melhora
da qualidade de vida urbana.

BREVES

SANTOS NICOLAU REQUALIFICADO

PASSADEIRAS MAIS ACESSÍVEIS

ARRANJOS BENEFICIAM CEMITÉRIO

O Largo do Mercado e a Rua Rodrigo Ferreira da Costa,
no Bairro Santos Nicolau, ganham uma nova imagem
urbana com a execução de uma obra que inclui
construção de novos passeios, repavimentação rodoviária
e colocação de árvores e mobiliário urbano, assim como
renovação da rede de drenagem de águas pluviais. A
empreitada, um investimento de 50 mil euros, resulta
de um protocolo celebrado entre o município e o Hotel
Cristal, no âmbito da requalificação da unidade
hoteleira localizada junto do Mercado de Nossa Senhora
da Conceição.

Novas soluções de mobilidade urbana garantem
a circulação para todos os cidadãos nas ruas do
Mormugão e Amílcar Cabral, na zona do Bonfim, com
o rebaixamento e a execução de rampas em duas
passadeiras localizadas na confluência destes arruamentos,
as quais receberam novo pavimento de lajetas pitonadas.
A adoção desta medida de reforço da acessibilidade
urbana, à semelhança de outras ações que a Câmara
Municipal tem vindo a concretizar em várias zonas
do concelho, assegura condições de circulação em
segurança para todos.

Uma obra do município está a tornar o Cemitério
de Nossa Senhora da Piedade mais condigno, com
ações centradas na plataforma mais elevada, na área
sul. O investimento, superior a 100 mil euros, contempla
arranjos paisagísticos e criação de zona de circulação
que melhora as condições de acessibilidade aos ossários
e sepulturas e de zonas de meditação e descanso
arborizadas junto dos talhões. Estas melhorias em
curso permitem a preparação do equipamento municipal
para a futura construção de três novos talhões de
sepulturas e de um bloco de ossários.

LOCAL

6

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
MARÇO 2022

DUAS CENTRAIS PREVISTAS PARA POÇOILOS

Projetos abrem caminho
a energias verdes
Centrais fotovoltaica
e de hidrogénio verde
prometem mais de 30
megawatts de energia
limpa. Investimento
ultrapassa os 35
milhões de euros

A

viabilização de dois
projetos para produção de energias renováveis no concelho,
com mais de 45 hectares e um
investimento superior a 35,5
milhões de euros, levou a Câmara de Setúbal a proceder à suspensão parcial do Plano Diretor
Municipal.
Em causa está a construção de
uma central fotovoltaica, de 24
megawatts de potência nominal
e entrega total da produção à
Rede Elétrica de Serviço Público,
e uma central capaz de produzir 870,6 toneladas de hidrogé-

u

nio verde ao ano, com 7,23 megawatts.
A central fotovoltaica ronda um
investimento de 17,5 milhões de
euros e a central de produção de
hidrogénio supera os 10,6 milhões, comparticipados por fundos comunitários através do
POSEUR, a que acrescem 7,4 milhões de euros para a execução
da componente fotovoltaica, responsável pela energia necessária para o funcionamento.

AMANTES. Uma escultura de Carlos Andrade, oferecida
pelo casal benemérito alemão Hans-Peter Bühler
e Marion Bühler-Brockhaus, embeleza aquela que é
conhecida como “rotunda das estrelas”, localizada na
ligação entre as avenidas da Europa e Independência das
Colónias. A peça “Os Amantes”, em mármore, tem perto
de seis toneladas e mais de 4,5 metros de altura.

A área de implementação destes
projetos totaliza 45,87 hectares
em Poçoilos.
Com a revisão do Plano Diretor
Municipal pendente da ratificação do Governo, versão que permitiria a execução das centrais
energéticas, a versão em vigor,
de 1994, por oposição, impossibilita a concretização de ambos
os projetos.
Por este motivo, a Câmara Municipal aprovou, em reunião públi-

ca de 19 de janeiro, a suspensão
parcial do PDM na área de implantação prevista para as centrais de energia renovável.
A redação da proposta aprovada
sublinha que “os respetivos compromissos de concretização não
são compagináveis com a pendência do processo de ratificação e
que, por isso, justificam a presente suspensão do PDM e a adoção
de medidas preventivas de natureza antecipatória.”

CONSOLIDAÇÃO
DA ENCOSTA
PROTEGE FORTE
A segunda fase da obra de
reforço da encosta do Forte
de São Filipe, investimento
superior a quatro milhões
de euros, foi adjudicada em
janeiro à empresa DST –
Domingos da Silva Teixeira,
S.A., que tem um prazo de
execução de 480 dias.
Esta intervenção dá resposta
aos resultados da primeira
fase da obra de consolidação
da encosta do Forte de São
Filipe, que determinaram
a necessidade de rever a
solução de estabilização
proposta no projeto,
nomeadamente quanto
à carga de tração a instalar
nas ancoragens definitivas.
A segunda fase visa garantir
a estabilidade da encosta, com
a execução de trabalhos de
reforço estrutural do torreão,
do caneiro localizado na
zona oeste e de trabalhos de
melhoria da durabilidade das
muralhas com o preenchimento
das fendas existentes.
A empreitada tem o suporte
de candidatura do POSEUR
– Programa Operacional da
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos,
cujo financiamento é de 75
por cento, sendo que o
Estado comparticipa os
restantes 25 por cento.

Inovação leva conforto às casas
nO primeiro ponto de transição
do país destinado a combater a
pobreza energética, desenvolvido pela Fundação Calouste Gulbenkian, foi inaugurado a 17 de
fevereiro no Mercado 2 de Abril.
O projeto contempla um conjunto de medidas para ajudar a
população a ter habitações mais
confortáveis termicamente e com
contenção de custos.
Além do posto de informação, inclui avaliações energéticas gratuitas de casas e identifica oportunidades de melhoria.
Os cidadãos podem, igualmente, solicitar informações pelo telefone 925 260 049 ou pelo endereço contacto@ponto-de-transicao.pt.
O projeto contempla, ainda, a
participação de um grupo de mu-

Setúbal e Fundação Calouste Gulbenkian firmam acordo inédito no país

nícipes selecionados a partir do
programa Nosso Bairro, Nossa
Cidade, para formação sobre vários temas relacionados com a
eficiência e gestão energética.
O Ponto de Transição tem o objetivo de abranger o território nacional, podendo ser replicado no

país após a fase piloto em Setúbal, a decorrer até 30 de junho.
O projeto conta com a colaboração da Câmara Municipal e da
Junta de Freguesia de São Sebastião e as parcerias da agência
ambiental ENA, da Universidade
Nova de Lisboa e da RNAE.
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Casa própria
em causa comum
MORADORES DO GRITO DO POVO COM PROPRIEDADE PLENA

O Bairro Grito do Povo está a completar o processo dos loteamentos, para satisfação dos moradores

Na encosta do Castelo
Velho, houve barracas e
vida precária, mas com
o 25 de Abril nasceram
casas e bairros.
Deste Grito do Povo,
nascem agora novos
proprietários de pleno
direito

u

RETRATOS
DE VIDA

Maria Sobral, 72 anos,
e Rogério Silva, 67, estão
entre os mais antigos do
meio milhar de moradores
do Grito do Povo. Ambos
viram o bairro nascer
e crescer. Ambos são um
retrato do passado,
presente e futuro deste
grito.

A

Câmara Municipal deu
início ao processo de
alienação de 72 lotes
de terreno no Bairro
Grito do Povo aos proprietários
de habitações construídas em
loteamento da autarquia.
A medida permite que os moradores se tornem os proprietários
dos terrenos onde possuem casa,
num processo que tem origem
no 25 de Abril, quando a união
popular, com o apoio do poder
local, juntou esforços para edificar as próprias habitações, até
então desprovidas de quaisquer
condições de habitabilidade.

O município aprovou a alienação
de lotes a moradores e descendentes diretos, sendo que, em articulação com as autoridades competentes, analisa as situações de
carência social, emitindo parecer quanto à capacidade económica dos agregados para a aquisição do lote e o respetivo pagamento faseado.
MARCO DE EMANCIPAÇÃO

No verão de 1974, o país, na aurora da Democracia, via, com
olhos de ver, as condições débeis
e desumanas com que grande

parte da população se debatia diariamente. E a habitação era um
problema no topo da lista.
O SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório de Apoio Local é criado
para alojar, condignamente, todos os que (sobre)vivessem em
bairros de lata.
Posto em prática em 1975, o programa incorporou os moradores do Castelo Velho, assim batizado pelas imediações das ruínas do Forte São Luís Gonzaga.
O então Fundo de Fomento de
Habitação financiou materiais
e salários a operários nas obras,
com a associação de moradores
a coordenar as necessidades de
quem ali vivia com o Fundo e
com a própria Câmara Municipal, proprietária dos terrenos.
Os moradores arregaçaram as
mangas e, em comunhão e espírito de entreajuda, ergueram as casas em duas das três fases em que
decorreu a construção do bairro.
O Grito do Povo acabaria por nascer, finalmente, em 1984, numa
inauguração que teve, inclusivamente, a visita da principal voz
de Abril, José Afonso.
Quase quarenta anos depois, os
moradores têm agora a oportunidade de ser plenos proprietários das casas e dos terrenos que
fizeram nascer na humilde encosta, detentora de uma das mais
ricas panorâmicas sobre a baía
da cidade.

“Os mais velhos ‘partiram’ e os
mais novos pensam que isto
caiu do céu. Mas, apesar de mais
distantes, as pessoas hoje estão
mais unidas do que há uns anos.
E há outros que vêm por arrasto”
– Maria Sobral, sobre
a comunhão atual entre
os moradores
“Estou muito ansiosa! Vamos fechar
um desejo que temos desde o 25
de Abril” – Maria Sobral, sobre
o processo de loteamento
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BENEFICIAÇÃO
ASSEGURADA
EM OPERAÇÃO
COM PESSOAS
Uma operação de larga
escala concluída em
2019, a cargo do
município, com o
envolvimento dos
moradores, requalificou
o espaço público do Grito
do Povo e do Bairro dos
Pescadores, adjacente.
Neste espírito de
município participado,
foram feitas dezenas de
reuniões, visitas técnicas
e oficinas colaborativas,
num olhar coletivo dos
bairros e na definição
de ações prioritárias.
A autarquia apresentou
uma candidatura ao
Plano de Ação Integrado
para Comunidades
Desfavorecidas do Plano
Estratégico de
Desenvolvimento
Urbano, o qual obteve
um financiamento de
cerca de dois milhões
de euros, comparticipado
a 50 por cento através
do Programa Operacional
Regional Lisboa 2020.
A operação criou zonas
de lazer, de estadia e de
circulação, assim como
áreas de enquadramento,
incluindo espaços verdes,
reforço da iluminação
pública, criação de bolsas
de estacionamento,
renovação das redes
de água e saneamento
e instalação de escultura
que simboliza lata de
sardinhas.

“Esta medida é muito boa! Isto é
uma coisa que é nossa. Se não for
assim, o que temos daqui?! Só
a dívida que pagámos ao Fundo
de Fomento” – Rogério Silva,
sobre o processo de
loteamento
“Passo a história do bairro, e da
vida, aos meus filhos” – Rogério
Silva, sobre o legado que
o Grito do Povo representa
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REFEIÇÕES
ESCOLARES
A CONCURSO

A Câmara Municipal de
Setúbal aprovou em fevereiro
a abertura de um concurso
público para o serviço de
fornecimento de refeições
escolares nos anos letivos
2022/23 e 2023/24, com
o valor base de 2 milhões
e 895 mil euros.
O procedimento destina-se
a garantir o fornecimento
de 429.994 refeições aos
alunos de todos os jardins
de infância e do 1.º ciclo da
rede pública do concelho.
Tendo em conta que alguns
estabelecimentos não
dispõem de condições para
a confeção de almoços,
pretende-se garantir o
fornecimento de refeições
escolares em regime de
catering a quente, incluindo
a colocação de pessoal
necessário.
O concurso contempla
igualmente a confeção
na própria escola, incluindo
também a colocação de
pessoal e a matéria-prima
alimentar e ainda o
fornecimento de matéria-prima alimentar e não
alimentar.

Um estudo externo encomendado pelo município aponta vantagens no modelo público do sistema de abastecimento

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL REATIVADOS

Água e saneamento
voltam à gestão pública
A Câmara Municipal
de Setúbal pediu um
estudo externo sobre
as opções de gestão da
água e saneamento. As
vantagens do modelo
público são evidentes

O

s sistemas de abastecimento de água e de
saneamento estão de
regresso à gestão pública municipal, depois de mais
de duas décadas em regime de

concessão à Águas do Sado, decisão que motiva a reativação dos
Serviços Municipalizados de Setúbal.
Com o aproximar do final do contrato de concessão, a 17 de dezembro de 2022, o município efetuou uma análise às alternativas
de exploração futura do serviço
de abastecimento de água e saneamento para avaliar a opção
que melhor assegura a prossecução do interesse público.
De acordo com um estudo preparado por uma consultora externa, no qual foram apresentados vários cenários, a gestão municipal apresenta do ponto de vista financeiro um valor acrescen-

tado superior para o município
e melhores condições tarifárias
para os utilizadores do sistema.
VANTAGEM ACRESCIDA

Em média, a gestão direta tende
a verificar valores de tarifa mais
reduzidos para os utilizadores
em comparação com os restantes modelos, ao qual acresce a
vantagem de permitir uma inclusão mais rápida de novos tarifários e prestações a pagar.
No caso de gestão de delegação
em parceria materializada num
contrato entre o Estado e o município, através de empresa do
setor empresarial estatal, o estu-

do refere não existir qualquer
vantagem.
Num terceiro cenário, de prorrogação da atual concessão por
cinco anos, é reforçado, em virtude das múltiplas vicissitudes
que rodearam a execução do contrato atual, que a opção se afigura indesejável.
O regresso dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento à gestão pública municipal motiva a reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal, estrutura organizativa e autónoma de administração e gestão dos sistemas de captação,
transporte e distribuição domiciliária e saneamento.

Cidades do vinho elegem Setúbal
nA Câmara Municipal de Setúbal
apresentou e venceu a candidatura à organização do II Concurso
Cidades do Vinho, de âmbito nacional, que se realiza entre 6 e 9 de
maio, com a participação de um
júri de 35 especialistas, para eleição dos melhores vinhos do país.
O município de Setúbal foi o escolhido para organizar a promoção
dos vinhos associados ao seu

próprio território, que junta municípios e vitivinicultores nessa
estratégia, numa edição que incluía ainda candidaturas de Borba, Pinhel e Peso da Régua.
Setúbal, que sucede a Lagoa, promove um evento em que está a
concurso os vinhos da maioria
dos produtores nacionais de cerca de cem concelhos, a que importantes personalidades do setor

se associam e integram o júri e as
comissões científica e de honra.
O Concurso Cidades do Vinho é
uma organização conjunta da
Associação de Municípios Portugueses do Vinho e da Associação das Rotas dos Vinhos de
Portugal, contando com o alto
patrocínio da Presidência da República e o apoio institucional do
Ministério da Agricultura.

A importância vitivinícola local foi reconhecida por concurso nacional

SAÚDE
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OBRA MELHORA CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE

Unidade moderna
criada em Azeitão

A futura Unidade
de Saúde Familiar
de Azeitão terá dois
pisos e capacidade para
atender mais de 20
mil utentes. A Câmara
Municipal de Setúbal
garantiu a concretização
de uma obra
da responsabilidade
do Governo

A

construção da futura
Unidade de Saúde Familiar de Azeitão, a
decorrer atualmente,
permite que a população local
disponha, em breve, de acesso
a melhores cuidados de saúde
primários.
A empreitada de construção do
equipamento de saúde, iniciada
em agosto, resulta de uma par-

A Unidade de Saúde Familiar de Azeitão substituirá o obsoleto centro de saúde da freguesia

ceria da Câmara Municipal de
Setúbal com o Estado central,
através da ARS-LVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
A obra, executada pela empresa
Inovaqua – Engenharia e Ambiente, LDA, com um prazo de

execução de 365 dias, está a decorrer dentro da calendarização
prevista, sendo já visível parte da infraestrutura do edifício.
O equipamento, com uma área
bruta de construção de 1580 metros quadrados, tem dois pisos,
sendo o térreo ocupado por duas

Em defesa do hospital

nA luta pela valorização do Centro Hospitalar de Setúbal juntou, a 18 de janeiro, dezenas de
pessoas numa vigília à porta do
Hospital de São Bernardo, convocada pelo Fórum Intermunicipal da Saúde.
A reclassificação e o alargamento do Hospital de São Bernardo
e a contratação de profissionais
de saúde são objetivos desta ação,
que contou com intervenções dos
presidentes das câmaras municipais de Setúbal, Sesimbra e
Palmela.
“As condições de trabalho no Hospital de São Bernardo têm vindo
a degradar-se e as populações
sentem as dificuldades, sobretudo no que diz respeito às instalações e à falta de médicos”, acen-

Setúbal, Palmela e Sesimbra na luta por uma saúde melhor

tuou o presidente André Martins.
A vigília contou também com a
participação de Zoraima Prado,
da direção nacional do Sindicato
dos Enfermeiros Portugueses,

além de presidentes das juntas
de freguesia do concelho, bombeiros de Palmela e Setúbal e
médicos e utentes do Hospital de
S. Bernardo.

alas individuais, para atendimento, e um pátio, enquanto o
superior destina-se a serviços e
zonas técnicas.
A Unidade de Saúde Familiar de
Azeitão vai contar com duas valências de saúde, cada uma com
capacidade para atender 11.400
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utentes, e uma URAP – Unidade
de Recursos Assistenciais Partilhados.
EXIGÊNCIA ANTIGA

O equipamento está a ser edificado na Rua José Silva Xavier,
em Vila Nogueira de Azeitão, em
parcela de terreno cedida pela
Câmara Municipal, junto do complexo desportivo da Piscina Municipal de Azeitão,
Apesar de a construção de centros de saúde ser uma responsabilidade do poder central, a Câmara Municipal de Setúbal lançou
o concurso público e faz o acompanhamento técnico da obra, orçada em mais de dois milhões de
euros, no âmbito de um acordo
de cooperação com a ARS-LVT.
A empreitada tem financiamento comunitário de 50 por cento
assegurado através do FEDER
– Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, resultado de
candidatura apresentada ao POR
Lisboa 2020 – Programa Operacional Regional Lisboa 2020,
cabendo à ARS-LVT assegurar o
custo remanescente.
O novo equipamento responde a
uma reivindicação antiga da população e das autarquias locais,
pois o atual Centro de Saúde de
Azeitão funciona provisoriamente, desde 1978, numa moradia
sem as condições adequadas à
prestação de cuidados de saúde.

u

FÓRUM INTERMUNICIPAL
RECLAMA MAIS CONDIÇÕES
A exigência de respostas aos problemas do setor
da saúde ganhou um novo aliado, o Fórum
Intermunicipal da Saúde, movimento criado por
iniciativa do presidente da Câmara Municipal de
Setúbal, André Martins, a que se associaram
os concelhos de Palmela e Sesimbra.
A perda da capacidade assistencial do Centro
Hospitalar de Setúbal, principal impulso criador
do Fórum Intermunicipal da Saúde, originou um pedido
de audiência ao primeiro-ministro, que passou essa
responsabilidade para a ministra da Saúde. Perante
a falta de respostas concretas, pretende continuar
a reivindicar a melhoria das condições de trabalho
dos profissionais para prestação de cuidados de saúde
de qualidade às populações.
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PLANO CENTRAL

ANDRÉ MARTINS
EM ENTREVISTA

BALANÇO
MUITO
POSITIVO NO
ARRANQUE
DO NOVO
MANDATO
André Martins, o novo presidente
da Câmara Municipal de Setúbal,
apresenta, na primeira edição
do Jornal Municipal renovado, um
balanço dos primeiros meses de
mandato, que afirma ser “muito
positivo”. E garante que, apesar
das dificuldades, continuará
a trabalhar para cumprir
o programa que apresentou
à população do concelho
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nQue balanço faz destes primeiros quatro meses da sua
presidência da Câmara Municipal de Setúbal?
Um balanço muito positivo. Foram quatro meses de muito trabalho, mas também de muita disponibilidade, muito empenhamento em continuar a dar resposta ao que são as expectativas dos
setubalenses e de quem aqui quer
investir. Neste período resolvemos a questão da estruturação
dos serviços em função dos cinco eleitos que têm pelouros atribuídos (antes eram sete) e preparámos um orçamento, que não
foi fácil concluir face às dificuldades criadas por uma significativa diminuição de meios financeiros que nos foi imposta por
uma redução dos impostos diretos. Agora, claro que vamos
continuar a trabalhar para cumprir os nossos objetivos e o nosso programa.
Afirmou na sua tomada de
posse que existe agora uma
“diferente correlação de forças que exige de todos novas
formas de relacionamento e
de trabalho” e acrescentou que
“foi eleito para governar”. Passados quatro meses, que análise faz da realidade que resultou desta “diferente correlação de forças”?
Como já referi, houve que tomar
medidas, fazer uma reestruturação de serviços tendo em conta a redução do número de vereadores e, assim, preparar os
serviços para continuar a desenvolver um trabalho que é reconhecido como de qualidade na
defesa dos interesses dos munícipes e também na promoção da
notoriedade do concelho, no sentido de que a atividade económica continue a dinamizar-se e a fazer de Setúbal uma referência a
nível nacional e internacional.
Uma das questões centrais
que marcaram o início do presente mandato foi o anúncio
da decisão de o abastecimento de água voltar ao controlo
da câmara municipal, depois
de 25 anos de concessão à
Águas do Sado. Como está a decorrer este processo?
Este compromisso implicava levar propostas à Câmara e à Assembleia Municipal, que já foram
aprovadas. Estamos agora na fase da preparação da transferên-

cia, ao longo deste ano, da gestão
do abastecimento de água para
os Serviços Municipalizados de
Setúbal.

O que vão ganhar as populações com o regresso da água à
esfera pública?
Mantemos o compromisso de reduzir a tarifa da água e do saneamento. Além disso, vamos passar a ter opções que antes não
existiam, como é o caso do saneamento na zona de Pontes, onde,
por várias vezes, a câmara municipal solicitou ao atual gestor
do sistema que implementasse
ali serviços, proposta que nunca
foi aceite. A passagem da gestão
da água para a câmara permitirá, igualmente, resolver problemas na zona do Casal das Figueiras, onde é necessário substituir condutas e coletores. É ainda necessário recordar que continuam por fazer em Azeitão muitas intervenções neste domínio
e, por isso, assumimos o compromisso de que haverá uma
aposta determinada na resolução dos problemas de saneamento e no reforço do abastecimento de água nesta freguesia.

O reforço da relação da câmara com as juntas é uma aposta
fortalecida neste mandato?
Ao longo dos últimos vinte anos,
a descentralização que a câmara
tem feito para as freguesias teve
enorme importância. Está provado que a proximidade com as
populações é a melhor forma de
resolver os problemas que existem e de dar melhores respostas
às expectativas. O reforço desta
relação tem vindo a melhorar sistematicamente e estamos convencidos de que neste mandato
esta unidade na ação poderá ter
resultados extraordinários.
A CMS tem sido considerada
uma autarquia exemplar no
aproveitamento de fundos comunitários. Abrem-se agora
novas oportunidades com o
Plano de Recuperação e Resiliência, através do qual as autarquias vão ter acesso a novos fundos. Como pensa a CMS
aproveitar as verbas disponibilizadas pelo PRR?
Tanto no que diz respeito ao PRR,
como ao novo Quadro Comunitário Portugal 2030, temos uma
estrutura montada para captar
sempre o maior volume possí-

u

Temos um hospital
que não tem
capacidade para
dar resposta à
procura. A situação
de bloqueio, em
especial das
Urgências, resulta
também de os
centros de saúde do
concelho não darem
as necessárias
respostas

u

O presidente da Câmara
Municipal de Setúbal,
André Martins, em entrevista
ao renovado Setúbal - Jornal
Municipal

vel de financiamentos. Naturalmente que para atingir melhores resultados é necessário haver também, da nossa parte,
maior disponibilidade financeira. Em resultado da aprovação
do orçamento da câmara municipal para 2022, foram retirados da nossa capacidade de investimento direto cerca de quatro milhões de euros, o que significa uma redução da capacidade municipal de promover investimentos com estes fundos na
ordem dos oito milhões de euros
só em 2022, se considerarmos
que nestes investimentos terá de

haver uma comparticipação municipal de pelo menos 50 por
cento.

O presidente da CMS tem-se
afirmado como um dos mais
destacados intervenientes na
exigência de qualificação do
Centro Hospitalar de Setúbal.
Quais os resultados deste processo?
Temos procurado informar as
populações do concelho sobre os
verdadeiros problemas que dizem respeito ao acesso aos serviços de saúde, num esforço que
tem merecido o apoio da população. Temos um hospital que não
tem capacidade para dar resposta à procura. A situação de bloqueio, em especial das Urgências, resulta também de os centros de saúde do concelho não
darem as necessárias respostas.
Quando não existe esta resposta, a única solução é recorrer às
Urgências do Hospital. Pior ainda é a falta dos profissionais de
que o Hospital de São Bernardo
precisa para dar as necessárias
respostas. Estabelecemos, por
isso, uma parceria com o Ministério da Saúde para a construção do Centro de Saúde de Azeitão
e disponibilizámos dois terrenos na cidade para a construção
de mais dois centros de saúde.

Uma das questões que têm
sido abordadas é a do investimento no nosso concelho. O
que se pode destacar nesta matéria?
Foram já estabelecidos contactos com o Instituto Politécnico de
Setúbal para constituirmos uma
incubadora de empresas e, para
isso, a câmara municipal disponibilizará instalações que foram
já adquiridas e onde serão também alojados o mercado abastecedor e o mercado de peixe de segunda venda que está na zona ribeirinha. Criaremos assim melhores condições nesta zona,
também em resultado da parceria que estamos a estabelecer
com a APSS para a reabilitação de
toda a frente ribeirinha nascente, a partir da doca dos pescadores. Há ainda a possibilidade de
criar um centro náutico junto do
Parque Urbano de Albarquel. Na
frente nascente, apostaremos na
requalificação de toda a Estrada Nacional 10-4 (acesso à Mitrena), obra para a qual, apesar de
não ser da responsabilidade da
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câmara municipal, apresentámos já uma candidatura para recuperar, numa primeira fase, o
piso. Mantemos a intenção de
apresentar outras candidaturas
para melhorar toda a envolvente da via.

O que destaca nas áreas da cultura, do ensino e da promoção
da atividade desportiva?
Vamos rever o projeto da Casa
Luísa Todi e apostaremos na valorização do canto lírico, assim
como avançaremos com o projeto da instalação definitiva da
Universidade Sénior no Parque
do Bonfim. Estamos a desenvolver uma candidatura a fundos comunitários para a construção de
uma nova escola básica em Setúbal, junto da várzea, e temos
em fase de lançamento o projeto para a construção de uma nova escola básica na Quinta da
Amizade. Avançaremos com a
construção do chamado campo
de jogos da Pedreira e está a ser
projetada a construção de um
campo de jogos no campo municipal do Praiense.
Que investimentos estão previstos para Azeitão?
Em Azeitão estão em desenvolvimento os projetos de prolongamento das ciclovias, de requalificação da Rua de São Gonçalo,
noprolongamentodarotundaque
agora foi construída na EN 10,
permitindo, assim, o reperfilamento desta rua para que possa ser uma via estruturante de
Brejos de Azeitão, na sua ligação
aos outros arruamentos que a
câmara continuará progressivamente a requalificar. Temos em fase de lançamento o concurso para
a construção do novo mercado
em Brejos e das instalações para
o Gabinete Municipal de Azeitão.

A mobilidade será uma das
apostas deste executivo municipal?
Estamos a realizar considerável
investimento no financiamento
do passe Navegante. Este passe
terá ainda melhores condições
para ser utilizado com a entrada em funcionamento dos novos
autocarros que vão começar a
circular em Setúbal a 1 de junho,
com mais carreiras e mais horários, e a partir de julho em toda
a AML. Criamos, assim, melhores condições para um também
melhor acesso às nossas praias.
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FREGUESIAS

SÃO SEBASTIÃO

CAMINHO
PAVIMENTADO

u

A intervenção foi
assegurada no Bairro
Afonso Costa

As condições de circulação
no Bairro Afonso Costa
saíram reforçadas com a
pavimentação de um acesso
pedonal na Azinhaga
da Chaça Cega, que faz a
ligação entre a Praça Dom
Paio Peres Correia e a Rua
Lúcia Encarnação Maracoto.
A operação, executada
pela Junta de Freguesia
de São Sebastião, incluiu
um conjunto de trabalhos
preparatórios de limpeza
e nivelamento daquele
trajeto e da área
circundante, procedendo-se,
posteriormente, à
pavimentação daquele
caminho, agora em pavê.

u
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SÃO SEBASTIÃO | NOVA AZEDA GANHA NOVO PARQUE INFANTIL

Brincadeiras
ao sabor da natureza
Setúbal e o mel da
Arrábida inspiram um
novo parque infantil do
bairro Nova Azeda.
O equipamento
conta com vários
divertimentos,
incluindo um carrossel
para crianças com
mobilidade reduzida

A

s abelhas são o tema do
novo parque infantil da
freguesia de São Sebastião, instalado recentemente na Praceta Carlos da Costa Frescata, na zona da Nova Azeda, um investimento global superior a 70 mil euros que constitui mais um contributo para a
melhoria da qualidade de vida
no território.
O novo espaço infantil, criado
junto da Avenida Mestre Lima de

O parque infantil tem um formato hexagonal inspirado nos favos de mel

Freitas, conta com um conjunto diversificado equipamentos
para as crianças brincarem, sozinhas ou em grupo, num espaço vedado e com todas as normas de segurança garantidas.
A empreitada, da responsabilidade da Junta de Freguesia de S.
Sebastião, numa resposta às solicitações da comunidade local,
realizou-se ao abrigo do acordo
de execução decorrente da delegação de competências entre o
município e as juntas de freguesia.

O Parque Infantil das Abelhinhas
tem como componentes principais uma torre com escorrega e
parede de escalada, uma mola,
um balancé de dois lugares e
um carrossel acessível a crianças com mobilidade reduzida.
A estrutura, com formato hexagonal, inspirado nos favos de
mel, dispõe ainda de um pavimento amortecedor, vedação,
papeleiras e uma mesa de piquenique com dois bancos acoplados.

BREVES | SÃO SEBASTIÃO

ACESSIBILIDADE AMPLIADA

EB FONTE DO LAVRA MELHORA CONDIÇÕES

Um novo acesso pedonal, criado recentemente pelos serviços
da Junta de Freguesia de São Sebastião, facilita as deslocações
de transeuntes entre os lados norte e sul da zona do Monte Belo.
O caminho, com pavimento em pavê, que garante uma acessibilidade
em condições de conforto e segurança, tem início da Rua Mouzinho
de Albuquerque e faz ligação com a rampa de acesso à Avenida
Álvaro Cunhal.
A obra complementa uma outra intervenção para reforço da
mobilidade pedonal, igualmente executada pela junta de freguesia,
com a criação de um acesso de ligação entre a Praceta Afonso Paiva
e a ponte pedonal que atravessa a Avenida Álvaro Cunhal.

A Escola Básica n.º 7 da Fonte do Lavra foi beneficiada uma operação
concluída recentemente pela Junta de Freguesia de São Sebastião.
A intervenção, concretizada com o objetivo de reforçar as condições
de utilização e conforto daquela escola, a par da melhoria da imagem
e atratividade do edifício, centrou-se na reabilitação da fachada.
Os trabalhos, iniciados com a limpeza das áreas a intervencionar,
contemplaram o tratamento e reparação de fissuras das paredes,
posteriormente pintadas com duas camadas de tinta acrílica.
A operação incluiu ainda trabalhos de reabilitação na cobertura do
imóvel, com a substituição de telhas a par da lavagem e tratamento
com produtos fungicidas e algicidas com propriedades hidrófugas.

AZEITÃO

REUNIÃO
DEBATE
MOBILIDADE
Uma comitiva com
representantes do grupo
de cidadãos de Azeitão
Eco-Consciente
apresentou, no início de
fevereiro, em reunião com
a Câmara de Setúbal e
a Junta de Freguesia de
Azeitão, um conjunto de
preocupações relacionadas
com mobilidade.
Serviços de transportes
públicos e escolares,
segurança rodoviária e
utilização de modos suaves
foram temas abordados
no encontro, no qual foi
apresentado o novo serviço
de transporte público
rodoviário, a funcionar a
partir de junho, com novos
autocarros, carreiras e
percursos e frequências
reforçadas.
A reunião contou com as
participações da vereadora
do Urbanismo, Rita
Carvalho, a presidente
da Junta de Freguesia
de Azeitão, Sónia Paulo,
e dirigentes dos
departamentos de
Urbanismo e de Educação
e Saúde do município.
O trabalho colaborativo
e de proximidade entre
a Câmara Municipal, a
Junta de Freguesia e a
Eco-Consciente vai
continuar com novas
sessões de trabalho
centradas em diversas
temáticas em torno
da sustentabilidade
ambiental do território
de Azeitão.

u

Autarquias e cidadãos
juntam esforços para
a resolução
de questões
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AZEITÃO | MOBILIDADE SUSTENTÁVEL A CRESCER

Mais do que
uma ciclovia

Um trajeto com perto
de um quilómetro vai
ser útil não só para
ciclistas, como também
para peões. A rede
ciclável em Azeitão está
em desenvolvimento.
E, com ela, a segurança
pedonal sai reforçada.
Parceria é a palavra-chave

U

ma ciclovia, com área pedonal, iluminação pública e sistema de drenagem
pluvial, numa extensão de
850 metros, está a nascer em
Azeitão, fruto do trabalho em parceria entre Junta de Freguesia, Câmara Municipal e setor privado.
O troço estabelece a ligação entre
Vendas e Vila Fresca de Azeitão,
mais precisamente da Rua da

Cosider à Rotunda da Azinhaga
dos Pasmados.
A intervenção, além de contribuir para a rede de mobilidade
sustentável do concelho, facilita
as viagens, em segurança, dos
peões que utilizam aquele trajeto da EN 379 para se deslocar
entre as localidades de Azeitão.
A obra, realizada numa estrada
nacional, implicou uma avaliação prévia e autorização da IP
– Infraestruturas de Portugal e
a avaliação e a intervenção da
E-Redes, com a deslocalização
dos candeeiros e a introdução de
iluminação LED.
Acrescem a intervenção da Águas
do Sado no sistema de saneamento, a intervenção profunda
na rede pluvial, incluindo a introdução de novos sumidouros,
e a requalificação de uma passagem hidráulica na ribeira, assim
como a autorização prévia de
proprietários privadas para se
poder utilizar algumas parcelas

O novo trajeto de ciclovia, que inclui zona pedonal, vai reforçar a segurança na EN 379

Junta de Freguesia e Câmara Municipal trabalham em conjunto na concretização de uma obra complexa

de terrenos necessárias à concretização do projeto.
Apesar de toda a complexidade
de uma obra que, do ponto vista visual, parece simples e dos
constrangimentos ao desenvolvimento dos trabalhos causados

pelo período pandémico, é possível garantir que a intervenção
estará concluída em abril.
O projeto, um investimento de
perto de 250 mil euros, é fruto
de um trabalho em parceria, com
a Câmara Municipal a transferir

UF SETÚBAL

URBANIZAÇÕES
BENEFICIADAS

As urbanizações de São
Francisco e das Colinas de São
Francisco foram recentemente
beneficiadas numa intervenção
executada pelos serviços
da União das Freguesias de
Setúbal que acrescentou mais
qualidade urbana àquelas áreas
habitacionais.
A obra incluiu a instalação de
mobiliário urbano, nomeadamente
dois bancos, o que permite
melhorar o usufruto dos
espaços públicos de lazer
naqueles bairros, assim como a
colocação de quatro corrimões
em escadarias para reforço
das condições de mobilidade e
segurança pedonal.

u

AZEITÃO | MEMÓRIA. O poeta e professor Sebastião da Gama foi homenageado a 7 de
fevereiro, dia em que se assinalou o septuagésimo aniversário da sua morte, em cerimónia
evocativa que incluiu a deposição de flores na estátua erigida em Vila Nogueira de Azeitão,
a sua terra natal. O momento solene, promovido pela Junta de Freguesia de Azeitão em
conjunto com Câmara Municipal de Setúbal e a Associação Cultural Sebastião da Gama,
recordou o desaparecimento do poeta da Arrábida, em 1952, com apenas 27 anos, vítima de
tuberculose renal, doença que sofria desde a adolescência.

parte das verbas necessárias,
assim como material de construção, para a Junta de Freguesia, que também participa com
investimento financeiro e mão
de obra, além de assumir a liderança da empreitada, numa estratégia que dá primazia à gestão de proximidade.
“Trata-se de uma sinergia entre
diferentes entidades, criada já no
anterior mandato e que, devido
aos bons resultados que tem obtido, vai ter continuidade”, frisa
o vereador das Obras Municipais,
Carlos Rabaçal.
Este trabalho conjunto conta, ainda, com o envolvimento da empresa Gonvarri, que aceitou copatrocinar a construção da ciclovia.
A presidente da Junta de Freguesia de Azeitão, Sónia Paulo,
destaca, igualmente, que este
projeto nasce do “pedido expresso da população e dá uma facilidade extrema no acesso a escolas
e zonas comerciais e que, até agora, se fazia numa rua com buracos
e sem condições de segurança”.
Este troço de ciclovia vai contribuir, ainda, para o crescimento
da rede ciclável que está em desenvolvimento em Azeitão, destinada a interligar as diferentes
vilas e aldeias locais, numa zona
em que assume particular importância pela elevada procura
de ciclistas que ali se verifica.
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MERCADO
EM FESTA

O reabilitado Mercado do Rio
Azul, instalado na zona
ribeirinha da cidade, na Avenida
José Mourinho, assinalou, no
início de fevereiro, o terceiro
aniversário, em iniciativa
preparada pela União das
Freguesias de Setúbal, que
incluiu um apontamento
musical com Jorge Nice.
O mercado, modernizado
numa intervenção assegurada
pela autarquia local, beneficia
de uma singular relação com
o rio, a Doca dos Pescadores e a
Lota de Peixe, sendo possível,
num só local, acompanhar o
percurso desde o pescador até
à venda ao público.
Na celebração do terceiro
aniversário da reabilitação do
espaço comercial, o presidente
da União das Freguesias de
Setúbal, Rui Canas, realçou a
forte ligação entre a história
e tradição do mercado, a par
do contributo para a economia
local e do serviço que presta à
população.
Com perto de quatro dezenas
de operadores para venda de
peixe e produtos hortofrutícolas,
entre outros, o Mercado do Rio
Azul conta com uma exposição
permanente de fotografias do
Arquivo Municipal Américo
Ribeiro, que retrata a ancestral
relação de Setúbal com o mar.
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A operação urbanística
contemplou a beneficiação de
uma escadaria existente naquele
arruamento, agora reabilitada com
condignas e mais seguras soluções
de circulação, incluindo novo
pavimento em pavê e dois corrimãos.
A construção de um muro de
suporte de terras também fez parte
desta obra da União das Freguesias
de Setúbal, que se traduziu numa
resposta a um compromisso
assumido com a população local.

extensão aproximada de trezentos
metros lineares, assim como das
zonas de parqueamento, o que
permitiu aumentar o número de
lugares disponíveis para moradores.

ESCOLAS
BENEFICIADAS

QUINTA DA AMIZADE
COM NOVO ASFALTO
Uma operação de repavimentação
da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, concluída
no início de fevereiro, leva mais
qualidade urbana à zona da Quinta
da Amizade, com a melhoria das
condições de circulação e
segurança rodoviária.
Os trabalhos, centrados na Rua
dos Marmeleiros, localizada nas
imediações do futuro Parque Verde
da Quinta da Amizade, deram uma
resposta direta a uma ambição
reivindicada pela população local
para melhoria da qualidade de vida
naquele território.
A intervenção incluiu o
asfaltamento integral da faixa
rodoviária do arruamento, numa

SADO

A festa do atletismo está de
regresso à freguesia do Sado na
São Silvestre do Sado IPS 2021,
evento agendado para 26 de março
que alia a competição ao lazer,
com inscrições a decorrer.
A 23.ª edição da prova inclui uma
competição de dez quilómetros e
uma caminhada de cinco, ambas
às 18h00, com início defronte da
União Cultural, Recreativa e
Desportiva Praiense, e uma prova
para os mais novos, às 16h00.
O evento, uma organização da
União Cultural Recreativa e
Desportiva Praiense, Junta de
Freguesia do Sado e Instituto
Politécnico de Setúbal, com apoio da
Câmara Municipal, tem inscrições
abertas até 20 de março.
A prova é aberta à participação de
atletas federados e não federados,
a título individual ou em
representação de coletividades,
organizações populares, grupos
desportivos, empresas, escolas e
outros organismos.
Para inscrições e mais informações
sobre a corrida, inicialmente
agendada para o dia 11 de dezembro,
deve ser utilizada a página do
evento em http://saosilvestredosado.com/.

Pinturas, limpeza de algerozes e
reparação de muros foram alguns
dos trabalhos de manutenção
concretizados recentemente em
três escolas básicas localizadas na
freguesia do Sado.
Nos espaços exteriores dos
estabelecimentos de ensino do
Faralhão há novas cores a colorir
formas geométricas de jogos
tradicionais pintados nos
pavimentos de zonas de recreio
para divertir a pequenada e a dar
vida a muretes de pequenos
canteiros ajardinados.
Além de pinturas, foram realizados
trabalhos de limpeza e desobstrução
de algerozes em coberturas dos
edifícios, ações enquadradas nas
operações de manutenção que a
Junta de Freguesia do Sado
executa regularmente nestes
estabelecimentos de ensino.

SÃO SILVESTRE
ABRE INSCRIÇÕES
GÂMBIA-PONTES-A. DA GUERRA

GÂMBIA-PONTES-A. DA GUERRA

SADO

Uma intervenção da Junta de
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra levou melhores
condições de conforto e de ensino
em três escolas básicas
localizadas naquele território.
Na Escola Básica do Alto da
Guerra, as ações centraram-se
na substituição das lâmpadas de
vapor de sódio por equipamentos
com tecnologia LED, mais eficientes
e amigas do ambiente.
A melhoria das condições de
iluminação esteve também em
foco na Escola Básica do Montinho
da Cotovia, com a instalação de
novas luminárias num quadro de
uma das salas de aulas.
Já a Escola Básica da Gâmbia foi
alvo de trabalhos de manutenção
dos espaços verdes no recinto.
Os trabalhos, assegurados pelos
serviços da própria junta, foram
concretizados durante a pausa
letiva do período festivo de Natal,
para não comprometer a regular
atividade de aprendizagem.

Uma intervenção da União das
Freguesias de Setúbal, concluída
recentemente, levou melhores
condições de acessibilidade
pedonal à Rua Coronel Augusto
Carvalho, no Bairro da Varzinha.

SADO

PASSEIO
REABILITADO

UF SETÚBAL

VARZINHA AMPLIA
MOBILIDADE

RECINTOS MAIS
APELATIVOS

u

GÂMBIA-PONTES-A. DA GUERRA | SEGURANÇA. As condições de segurança e circulação
rodoviária foram reforçadas em vários locais no território de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
com a instalação, em janeiro e em fevereiro, de mais de uma dezena de espelhos parabólicos,
numa operação assegurada junta de freguesia. A construção de um território com mais
qualidade de vida é feita com o envolvimento de todos e, neste espírito, a autarquia local
solicita contributos dos cidadãos caso se verifiquem danos neste tipo de equipamentos,
comunicando-o pelo telefone 265 706 124 ou na página www.jf-gpag.pt/ocorrencias.

A circulação pedonal na Estrada
Principal de Praias do Sado é feita
com condições renovadas de
conforto e segurança graças a uma
obra da Junta de Freguesia do Sado.
A intervenção, concretizada
no início do ano, centrou-se na
reparação de um troço daquele
arruamento movimentado da
freguesia, que apresentava
diversos abatimentos.
Os trabalhos de reabilitação,
executados num troço defronte
de serviços comerciais, incluíram
a regularização e a preparação
do terreno para receber o novo
pavimento em pavê.
Além da reparação da área de
circulação pedonal, a obra assegurada
pelos próprios serviços da junta
contemplou a impermeabilização
de uma área de atravessamento de
condutas de comunicação.

FREGUESIAS
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APOIO ONLINE
A Câmara Municipal de
Setúbal criou uma página
especial que alarga a forma de
participação dos cidadãos no
programa “Ouvir a População,
Construir o Futuro”.
No portal do município, em
https://www.mun-setubal.pt/
ouvir-populacao/ estão
disponíveis os conteúdos
sobre o novo ciclo, de forma
a que os munícipes saibam
atempadamente quando
decorrem as visitas nas suas
freguesias.
Nesta página, pode ver o
programa e informação sobre
os ciclos anteriores, efetuar
agendamentos para os
atendimentos ao público e ficar
a conhecer as datas e os locais
das reuniões dos autarcas com
as populações.
O programa de cidadania inédito a nível nacional já está no terreno, para novo ciclo, a começar pela freguesia de São Sebastião

‘OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO’ DE REGRESSO

Esforço melhora território
A quarta edição do
programa que avalia as
necessidades de cada
rua, cada bairro, cada
urbanização, cada
freguesia já está no
terreno. Câmara
Municipal, Juntas de
Freguesia, instituições
e cidadãos unem-se no
objetivo de aumentar
a qualidade de vida no
território comum que
é o concelho de Setúbal

O

programa municipal
“Ouvir a População,
Construir o Futuro”,
que aproxima as populações da gestão autárquica,
está de volta para um novo périplo pelo território.
São Sebastião, entre 7 de fevereiro e 19 de março, é a primeira freguesia do concelho alvo
do levantamento de necessidades neste novo ciclo do projeto
de cidadania e participação inédito a nível nacional, que leva Câ-

participação ativa”, assegura André Martins.
Além da auscultação feita no terreno, realizam-se visitas a empresas, escolas, instituições e coletividades que integram o movimento associativo local, assim como a serviços comerciais e a espaços e equipamentos públicos.

REFLEXÃO COLETIVA

Câmara e freguesias aproximam a população da esfera de decisão

mara Municipal e juntas de freguesia a percorrer o território
para identificar e resolver questões que contribuam para aumentar a qualidade de vida da população.
O novo período do “Ouvir a População, Construir o Futuro” é
u

marcado por uma “experiência
diferente e que permite novas
possibilidades”, que advém, em
parte, “do quadro de descentralização de competências da Câmara para as juntas de freguesias e que atingiu, aproximadamente, os seis milhões de euros

NÚMEROS

4

89

Total de edições do programa.
Depois das iniciadas em 2010,
2014 e 2018, arrancou agora
a de 2022.

Percentagem de resolução
das 1611 questões identificadas
na última edição, do mandato
2017-2021.

para 2022”, assinala o presidente André Martins.
MOTIVAR CIDADÃOS

Em visitas ao território, amplia-se o conhecimento das realidades locais, auscultam-se as populações sobre necessidades,
anomalias e anseios e identificam-se ações a realizar, seja de
natureza imediata, seja incorporando-as nos planos de atividades das autarquias.
“O sucesso deste projeto necessita, fundamentalmente, da participação e do envolvimento das
populações, pelo que, no conjunto de iniciativas definidas para
este novo ciclo, tudo faremos para
motivar os munícipes para uma

Para o presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Nuno
Costa, este programa sem paralelo constitui “um momento alto
no contacto com as populações,
no âmbito de uma gestão participada, para ir ao território e avaliar e debater, em conjunto, como
melhorar a vida coletiva”.
O autarca frisa que a participação cívica ativa é um dos elementos-chave deste programa, sendo que o êxito depende dos próprios cidadãos. “Será melhor
quanto mais pessoas participarem, trazendo os mais variados
contributos à reflexão coletiva.”
O “Ouvir a População, Construir
o Futuro” constitui-se, assim, como uma ferramenta de apoio à
gestão autárquica, ao estreitar a
cooperação entre as autarquias
e aproximar da esfera de decisão
a população e os diversos agentes do território.
O objetivo é prestar um contributo relevante para a qualificação
do território, aumentando a qualidade de vida de quem reside
ou trabalha no concelho e facilitando a atração de investimento
gerador de emprego e riqueza.
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CICLO ENCERRA CONTRIBUTO DE VIDA

Lauro António
no legado do cinema

Preparou para Setúbal
uma exposição e um
ciclo de cinema
inspirado no extinto
Estúdio Apolo 70. Foi
o derradeiro contributo
em vida de Lauro
António. O cineasta
e crítico partiu a
homenagear o que
mais amava, a 7.ª Arte

U

ma seleção das principais obras-primas do
cinema, evocativa do
extinto Estúdio Apolo
70, está em exibição na Casa das
Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediateca e Arquivo, até 2
de abril.
“Ivan, o Terrível”, “Jerry 8¾” e

O Estúdio Apolo motiva exposição e ciclo de cinema

“American Graffiti: Nova Geração” são algumas das películas
históricas alvo da seleção criteriosa de Lauro António, cineasta há muitos anos ligado a Setúbal, falecido a 3 de fevereiro.
O ciclo evocativo do Estúdio Apo-

lo 70, que inclui uma exposição
com espólio do antigo realizador,
é, de resto, o último contributo
deixado por Lauro António, também ele responsável pela programação da antiga sala lisboeta entre 1971 e 1980.

O antigo crítico e realizador produziu, também nesta parceria
com a Câmara Municipal de Setúbal, um livro inteiramente dedicado ao ciclo e ao próprio estúdio, disponível ao público em
www.mun-setubal.pt.

u

ÚLTIMA SESSÃO

Lauro António nasceu em
Lisboa a 18 de agosto de
1942, mas deixou em
Setúbal um forte legado
relacionado com a 7.ª Arte,
fruto de uma década de
intensa atividade cultural.
Cineasta e crítico de
cinema, promoveu ciclos e
masterclasses de cinema,
uma das quais envolvendo
mais de 420 sessões no
Fórum Municipal Luísa Todi.
A Casa das Imagens Lauro
António – Biblioteca,
Mediateca e Arquivo nasceu
em 2021 a partir do acervo
que legou a Setúbal,
totalizando mais de 50 mil
peças relacionadas com o
universo dos audiovisuais.
Condecorado com a Ordem
do Infante D. Henrique, entre
várias outras distinções
recebeu a Medalha de Honra
da Cidade de Setúbal, na
Classe Atividades Culturais,
em 2020.

Concertos intimistas
JAZZ EM NOTA ALTA
O Círculo de Jazz Fest
regressou às salas de
espetáculos setubalenses,
apresentando, entre 12 e 27
de fevereiro, um conjunto de
concertos e outras iniciativas.
A 11.ª edição do certame
apresentou no Fórum
Municipal Luísa Todi, na Casa
da Cultura e na Sociedade
Musical Capricho Setubalense
um programa de concertos, atuações pedagógicas

e workshops, sem esquecer
que, nas ruas da Baixa, houve
a oportunidade de assistir a
arruadas com música dixie.
O cartaz contou com as
participações de Garfo, Dixit,
Orquestra de Jazz de Setúbal
com Sofia Vitória, Bernardo
Moreira Sexteto, Federico
Pascucci East Trio, Quinteto
Luís Cunha, Quinteto Isabel
Rato, Fushi e Kiko and The
Refugees.

nA Igreja do Convento de Jesus
abre portas, todas as semanas,
à música de câmara vocal e instrumental, em concertos com um
vasto reportório que congrega
séculos de música erudita, da antiga ao período contemporâneo.
O ciclo Convento ConVida, pro-

gramado pela Câmara Municipal de Setúbal, proporciona, ao
longo do ano, no principal monumento da cidade, atuações muito variadas de grupos locais, nacionais e estrangeiros.
Em março, estão programados
concertos do Ateliê de Ópera de

Setúbal, dia 5, do Ensemble Vocal Aura, a 12, “Tal Pai, Tais Filhos”, a 19, e do Ensemble Juvenil de Setúbal, a 26, todos com
início às 11h30.
Os bilhetes, à venda no Museu
de Setúbal/Convento de Jesus,
têm o custo de cinco euros.

CULTURA
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HOMENAGEM A JOÃO PAULO COTRIM

Dinamizador das artes
recordado em Setúbal
O editor João Paulo
Cotrim é lembrado com
um conjunto de
eventos. É a forma
de Setúbal agradecer
aquilo que fez pela
promoção das artes na
cidade

U

ma exposição inédita
com obras de onze ilustradores presta homenagem ao autor e editor João Paulo Cotrim, falecido

u

“Dar de Beber aos Olhos” tem trabalhos em várias técnicas de autores portugueses e estrangeiros
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em dezembro, aos 56 anos, que
manteve nos últimos anos colaboração cultural com Setúbal.
“Dar de Beber aos Olhos”, patente no Espaço Ilustração da
Casa da Cultura até 31 de março, junta trabalhos André Carrilho, Nuno Saraiva, António Jorge Gonçalves, João Fazenda, Cristina Sampaio, André da Loba,
Marta Madureira, André Letria,
Osmani Simanca, Pierre Pratt e
Alain Corbel.
O diretor do Departamento de
Cultura da Câmara Municipal de
Setúbal, Luís Liberato, afirmou
que a mostra, inaugurada a 5 de
fevereiro, numa organização da
autarquia com o atelier DDLX e
a editora Abysmo, marca “o início de um conjunto de eventos
que Setúbal vai promover para
homenagear João Paulo Cotrim”,
em particular na Festa da Ilustração deste ano, em outubro.
José Teófilo Duarte, da DDLX,
reforçou que a exposição é o início de algo a fazer na Festa da
Ilustração, “com iniciativas próprias de homenagem” e outras
que João Paulo Cotrim “gostaria
de fazer.”
Uma das novidades está relacionada com a habitual exposição
“Ilustração Portuguesa” da Festa
da Ilustração, a qual terá um formato diferente. “Em vez de concurso, vai ter criações de ilustradores convidados”, adiantou José
Teófilo Duarte.

BREVES

FOTOGRAFIA MOSTRA MÚSICA

FIGURAS TÍPICAS EM IMAGENS

BAMBOLINICES FAZ A FESTA

Uma mostra pela primeira vez em Portugal revelou,
ao longo de fevereiro, na Casa da Cultura, a relação
simbiótica entre a fotografia e a música de uma banda
britânica. Padrões de natureza e de construção humana
inspiram os registos fotográficos de “A Symbiotic Love
Story, Johanna Hooson e Dakota Suite”, captados pelo
olhar criativo de Johanna Hooson, casada há mais de
25 anos com o vocalista e guitarrista dos Dakota Suite,
Chris Hooson, que, na inauguração da mostra, a 5 de
fevereiro, deu uma performance musical.

Quatro dezenas de fotografias captadas por Fernando
Pinho na década de 80 recuperam rostos e memórias
de figuras que circulavam na cidade de Setúbal e
homenageia a comunidade local. A exposição “40 Anos,
40 Imagens – Figuras Típicas de Setúbal”, patente no
Museu do Trabalho Michel Giacometti até 27 de março,
dá ainda a conhecer algumas das profissões e atividades
típicas, com fotografias da época, como vendedores de
castanhas, descarregadores de peixe, pescadores,
amoladores, engraxadores, vendedores de cautelas e ardinas.

Espetáculos cénicos, Fórum Permanente de Teatro,
oficinas, tertúlias e uma homenagem ao dramaturgo
e encenador setubalense Rui Mesquita marcaram a
terceira edição do Bambolinices – Bienal de Teatro e
Artes Performativas para Toda a Família, realizada entre
5 e 20 de fevereiro. O certame da GATEM – Espelho
Mágico, em parceria com o município, contou com mais
de duas dezenas de eventos para diferentes públicos
em vários espaços culturais, incluindo os espetáculos
“Alice no País das Maravilhas” e “Feliz Aniversário”.
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A estratégia de atração
de investimento trouxe
a Setúbal um dos
colossos da produção
de barcos à vela.
A LaserPerformance,
mesmo em instalações
provisórias, já apresentou
a mais recente
embarcação. Um marco
histórico na indústria
náutica nacional

A

empresa LaserPerformance, líder mundial
na produção de pequenas embarcações
de competição à vela, apresentou o primeiro barco do género
produzido integralmente no país.
O “PortStar” é a mais recente oferta em termos de vela ligeira, tendo sido totalmente desenvolvido e construído em Portugal,
nas instalações da empresa localizadas em Setúbal.
A cerimónia de apresentação do
“PortStar”, realizada a 4 de fevereiro no restaurante A Vela Branca, no Parque Urbano de Albarquel, contou com as participações do presidente da Câmara
Municipal, André Martins, e do
responsável pela unidade de produção portuguesa da LaserPerformance, Valdemar Moura.
O “PortStar” é feito totalmente em
fibra de carbono, o que lhe confere um peso extremamente reduzido e alta performance, em res-

peito por um elevado compromisso com a sustentabilidade.
“É um orgulho assistirmos ao lançamento de um barco com objetivos
olímpicos”, afirmou André Martins,
que agradeceu à empresa a escolha de Setúbal para se relocalizar.
CAMPUS A CAMINHO

O PortStar é a última oferta da LaserPerformance, saída das instalações industriais de Setúbal

PRIMEIRO BARCO À VELA TOTALMENTE FEITO NO PAÍS

Náutica de recreio
navega na cidade

u

A empresa internacional, até agora com unidades de produção em
Inglaterra e na China, instalou-se em 2019 em Setúbal, onde
atualmente concentra, em instalações provisórias, toda a atividade produtiva para alimentar
o mercado mundial, incluindo
logística e serviços de suporte.
A companhia prepara a implantação em Setúbal de uma unidade definitiva de produção, o LaserPerformance Campus, na Estrada Vale de Mulatas, infraestrutura com 12 hectares.
Além da produção e logística, integrará serviços e equipamentos
complementares, laboratórios e
áreas técnicas, assim como ginásio, creche, área para acolher
eventos, campos para atividades
desportivas e um restaurante.

ESCOLHA. A empresa LaserPerformance, com origem em 1969 no Canadá, escolheu Setúbal para concentrar a produção
devido ao ecossistema próprio do concelho, com infraestruturas adequadas e mão de obra especializada, proporcionando
qualidade de vida elevada e com vantagens acrescidas pela proximidade com o Instituto Politécnico. A LaserPerformance
poderá estimular outros grandes investimentos no concelho, nomeadamente para a construção do centro náutico.

Pedro Pichardo partilha sucesso olímpico
nO campeão olímpico de triplo
salto Pedro Pichardo partilhou
o percurso de vida e os desafios
que enfrenta diariamente para
preparar a participação em competições, no encontro de arranque das Conferências do Forte.
O atleta foi o primeiro convidado de um ciclo, organizado no
Forte de Albarquel pela Câmara
Municipal de Setúbal, que, “ao
longo do ano, conta com a participação de diversas personalidades com vidas e experiências que

O vereador Pedro Pina apresentou o novo projeto Conferências do Forte

merecem ser partilhadas”, sublinhou o vereador com os pelouros da Cultura e do Desporto,
Pedro Pina, no início do evento.
Em conversa com o jornalista
Paulo Sérgio, realizada a 20 de
janeiro, Pedro Pichardo, que faz
integralmente a preparação desportiva no Complexo Municipal
de Atletismo de Setúbal, revelou que, apesar da medalha de
ouro, cometeu um erro na fase
de apuramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Fui com confiança a mais. Não
consegui qualificar-me com o
primeiro salto e tive de fazer um
segundo. Por isso, no dia da final
já estava mais nervoso, mas isso
é também porque coloco muita
exigência em mim”, afirmou.
Parece que resultou. Na final, a
5 de agosto, voou 17,98 metros,
ficou com ouro, bateu o recorde nacional e deixou o segundo
classificado a 41 centímetros e
o terceiro a mais de meio metro
de distância.

TURISMO
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PRÉMIO NACIONAL ‘PRAIA + ACESSÍVEL’

Figueirinha
para todos

A Praia da Figueirinha possui os meios necessários para permitir o acesso a todos os utentes

O investimento feito pela Câmara Municipal
de Setúbal na melhoria das zonas balneares está
a dar frutos. Pelo segundo ano consecutivo,
o concelho é considerado um exemplo no apoio
a veraneantes com mobilidade reduzida

A

Praia da Figueirinha
foi eleita por unanimidade a melhor “Praia
+ Acessível” do país,
resultado de um conjunto de investimentos realizados nos últimos anos pela Câmara Municipal de Setúbal para ser fruída
por todos os cidadãos.

O município de Setúbal recebe, pelo segundo ano consecutivo, este
prémio, após a distinção, no ano
anterior, da Praia de Albarquel,
igualmente por unanimidade.
O prémio “Praia + Acessível”, dinamizado no âmbito do programa nacional “Praia Mais Acessível – Praia para Todos”, tem
como objetivo distinguir zonas
balneares que, tendo sido galardoadas com a bandeira Praia Acessível durante a época balnear,
evidenciem as melhores condições de acessibilidade.
O júri da 13.ª edição do galardão
anual concedido pelo Instituto
Nacional para a Reabilitação, em
parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e Turismo de
Portugal, destaca a Praia da Figueirinha como um exemplo de
boas práticas a nível nacional
pela qualidade das condições de
acessibilidade e apoios disponibilizados às pessoas com mobilidade condicionada.
A Figueirinha é, igualmente, considerada uma referência quanto ao caráter inovador das soluções adotadas para prevenir a
discriminação dos cidadãos com
mobilidade reduzida e aumentar
o grau de satisfação com as condições proporcionadas.
ESFORÇO FINANCEIRO

A atribuição deste prémio, pelo
segundo ano consecutivo, eviden-
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cia o investimento qualificador,
sem precedentes, impulsionado
pelo município nas praias da Figueirinha e de Albarquel, para as
tornar mais acessíveis e conferir-lhes valor turístico acrescido.
Asbeneficiaçõesincluíramacriação de novas acessibilidades e
zonas de estadia nos areais, pérgulas acessíveis com área de sombra e de descanso, particularmente direcionadas para pessoas com
mobilidade reduzida, assim como edifícios de apoio e painéis
informativos inclusivo, chuveiros, bebedouros com diferentes
alturas e bancos de apoio.
A concretização deste investimento superior a 400 mil euros,
que englobou ainda a requalificação do Miradouro de Albarquel, resultou de candidaturas
apresentadas pela autarquia a
financiamento através do Programa Valorizar – Linha de Apoio
ao Turismo Acessível, dinamizado pelo Turismo de Portugal.
Estes investimentos qualificadores da imagem de Setúbal enquanto destino turístico de excelência promovem, em simultâneo,
o turismo acessível e inclusivo,
dando cumprimento ao disposto na Convenção da Organização
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
De salientar que a Praia da Figueirinha ostenta, desde 2009,
os galardões Bandeira Azul e
Praia Acessível.

De Setúbal para o mundo

u

INFORMAÇÃO. O portal de turismo de Setúbal,
visitsetubal.com, foi totalmente renovado em termos
gráficos e de conteúdos. Além de maior facilidade na
consulta de sugestões de atividades, o site faculta
propostas de roteiros, restauração e hotelaria, com
uma secção dedicada à divulgação de eventos. São ainda
partilhados pormenores do património que enriquece
a experiência do visitante e é dada atenção a quem quer
investir e trabalhar no concelho.

nO município de Setúbal esteve
mais uma vez mais representado
numa das mais importantes feiras europeias de turismo, a FITUR,
realizada em Madrid, Espanha.
Sob o lema “Abraçamos o mundo,
somos turismo”, o certame, que
decorreu em finais de janeiro, foi
uma oportunidade para o relançamento de destinos turísticos
para 2022 e para os operadores
divulgarem os seus produtos.
O concelho esteve num espaço
com 36 metros quadrados, junto
do Pavilhão de Portugal, dedicado às temáticas da natureza, gastronomia e vinhos, e contou com
a participação e colaboração de vários operadores turísticos locais.
A secretária de Estado do Turismo, o embaixador de Portugal em

O concelho relançou o seu destino turístico na FITUR de Madrid

Espanha e representantes do Turismo de Portugal em Madrid assinalaram, em visita ao pavilhão de
Setúbal, a participação e a estratégia do município para a diferenciação do destino e da oferta dos
seus operadores turísticos num
certame com elevada visibilidade como é a FITUR.

Setúbal realizou mais de duas dezenas de reuniões com agências
de comunicação, empresas de serviços e imprensa espanhola, destacando-se entrevistas em direto
para um canal de televisão e para
a Rádio Madrid, onde foram realçados os vários produtos turísticos da região.
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AGENDA

DESTAQUES DE MARÇO 2022

CAMINHOS
DA FLORA
nMais de quarenta atividades, entre passeios
pedestres, workshops, aulas de botânica e
experiências gastronómicas e enoturísticas,
realizam-se, no final de março, no Arrábida
Walking Festival 2022, no Parque Natural da
Arrábida.
“O festival tem mais do que a intenção de
caminhar pela natureza. Tem a intenção de
partilhar conhecimento. E há tanto para
aprender e partilhar sobre este parque natural”,
sublinhou José Cunha, da Biotrails, a 10 de
fevereiro, na Quinta de Alcube, na apresentação
da segunda edição do evento, subordinada ao
tema “No trilho da flora”.
A lista de caminhadas inclui 18 propostas que
exploram diferentes vertentes e locais da
Arrábida, além de ações pensadas para
crianças, rotas complementares, visitas a

adegas, workshops de gastronomia e fotografia
e passeios desenhados especificamente para
pessoas com deficiência visual.
Esta edição mantém a “Grande Rota
Arqueológica” como o tema catalisador para as
caminhadas mais desafiantes do programa.
O vereador Pedro Pina, da Câmara Municipal de
Setúbal, salientou a importância do trabalho
desenvolvido a nível regional de promoção do
Território Arrábida. “Este projeto não será único.
Há outros. Mas este dá a mostrar a importância
desta serra.”
O autarca acrescentou que o concelho tem
“um olhar integrado” e que a serra é um espaço
partilhado por Setúbal, Palmela e Sesimbra.
“Não é por acaso que são estas autarquias
a participar nele. São estas autarquias que
acreditam neste território e no seu potencial.”

05 MAR // 16 ABR

TRILHA SONORA
Casa Bocage

Gravuras, cianotipias e joias são
expressões para mostrar músicas
e o caminho artístico de Paula
Erber. Inauguração às 15h00.
Gratuito
Ter a sex, das 09h00 às 12h30
e das 14h00 às 17h30
Sab, das 14h00 às 18h00
Org.: CMS

12 SAB . 16h00

AS ANDORINHAS
DE KABUL

19 SAB . 16h00

ARRÁBIDA
WALKING
FESTIVAL
– 2.ª EDIÇÃO

15 € | bilhete . 28 € | passe
Inscrições: www.biotrails.pt/awf
Org.: Biotrails | CMS | CMPalmela | CMSesimbra

O Dia Mundial da Poesia – XI
Maratona da Poesia é celebrado
ao longo do dia com encontros,
conversas informais e leitura de
poemas para todas as idades.
Gratuito
Org.: CMS | Casa da Poesia

25 // 27 . 21h30

AS ALEGRES
COMADRES
DE WINDSOR
Fórum Municipal
Luísa Todi

Casa do Largo

1€
Org.: CMS

Evento que alia o turismo de natureza ao lazer e ao bem-estar, com passeios
pedestres no Parque Natural da Arrábida, nos concelhos de Setúbal, Palmela
e Sesimbra. Nesta edição, as caminhadas partem à descoberta da riqueza
singular da flora local, acompanhadas por especialistas. O passeio “A Grande
Rota Arqueológica” e atividades para as famílias são outros atrativos.

SETÚBAL NA POESIA
Biblioteca Municipal
Serviços Centrais

O filme francês de Zabou Breitman,
sobre os horrores vividos pelas
mulheres durante o domínio dos
taliban no Afeganistão no período
de 1996 a 2001, é apresentado no
âmbito das comemorações locais
do Dia da Mulher.

25 // 27

21 SEG
10h00 // 19h00

ANA DE CASTRO
OSÓRIO – ENTRE
A MILITÂNCIA
REPUBLICANA
E FEMINISTA,
A ESCRITA E A EDIÇÃO

O Teatro Animação de Setúbal
apresenta a nova produção a
partir do texto clássico de William
Shakespeare, com adaptação e
encenação de Miguel Assis. A sessão
de 27 de março, Dia Mundial do
Teatro, realiza-se às 17h00.
10 €
Org.: TAS

31 QUI . 21h00

GALA DO DESPORTO
DE SETÚBAL
Fórum Municipal
Luísa Todi

Biblioteca Municipal
Serviços Centrais
Conferência de Fátima Medeiros,
no âmbito da iniciativa “Autor do
Mês”, em março dedicada a Ana de
Castro Osório.

Cerimónia que distingue os que,
ao longo de 2021, obtiveram
resultados de mérito e contribuíram
para o desenvolvimento desportivo e
para a projeção do concelho.

Gratuito
Org.: CMS

Gratuito | c/convite
Org.: CMS

