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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

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

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

PRIMEIRO PLANO

E que venham mais vinte e cincos… Programas especiais 
celebram os 50 anos de Democracia e os 100 de José Saramago
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Venham Mais 
Vinte e Cincos

É “já” em 2024 que se comemoram 50 anos do 25 de Abril de 1974.
A Câmara Municipal de Setúbal tem assinalado, ao longo dos anos, a passagem desta data de referência na história 
democrática da sociedade portuguesa. Por isso, ao querermos comemorar a passagem dos 50 anos do 25 de 
Abril, não podíamos ficar por mais um ano de evocação, como aconteceu em tantos outros.

Nesse sentido, lançámos no dia 18 de março os fundamentos para umas comemorações que valorizem a importância dos 
50 anos da revolução, como damos conta em detalhe nas páginas deste jornal e num destacável que integra esta edição. 
Está, assim, em construção o projeto que designamos “Venham Mais Vinte e Cincos”, uma celebração dos 50 anos do 25 de 
Abril que se estende entre 2022 e 2025 e a que decidimos associar a figura, também setubalense, que simboliza o espírito 
da Liberdade e da participação cívica da Revolução dos Cravos: o cantautor José Afonso.
Neste âmbito, pretende-se desenhar uma programação que integre um conjunto de iniciativas que promova a imagem de 

Setúbal no plano nacional, mobilize a participação dos cidadãos 
e a difusão dos valores humanistas da Liberdade, da Democracia 
e da Paz.
“Venham Mais Vinte e Cincos” deverá também deixar obra para 
o futuro, não se limitando a ser uma compilação avulsa de eventos 

culturais ou desportivos, de palestras, debates ou conferências, devendo procurar criar novas dinâmicas que enriqueçam 
social, política e culturalmente Setúbal.
Para nos ajudar a construir este projeto decidi constituir uma Comissão de Honra amplamente representativa da sociedade 
setubalense, constituída por cidadãs e cidadãos reconhecidos tanto pelo seu percurso de vida, como pelo seu exemplo cívico, 
ancorados no espírito e valores de Abril, cuja composição poderá ser consultada no destacável que integra este jornal.
Apelo a todas as organizações e instituições que queiram integrar a Comissão Promotora ― que irá ser a responsável, em 
articulação com a Comissão de Honra, por dar corpo e dimensão maior na construção deste projeto ― que o façam 
manifestando a sua vontade através do endereço de correio eletrónico venham.mais.vintecincos@mun-setubal.pt, 
indicando até dois elementos como seus representantes.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

“Venham Mais Vinte e Cincos” deverá 
também deixar obra para o futuro

UCRÂNIA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS TRANSPORTES PÚBLICOS
A Câmara Municipal de Setúbal decidiu 
disponibilizar instalações municipais para 
acolher eventuais refugiados da guerra na 
Ucrânia que cheguem ao nosso país em 
busca de auxílio e temos em funcionamento, 
praticamente desde o início do conflito, uma 
linha e serviços de apoio exclusivamente 
dedicados a esta matéria. A agressão militar 
da Rússia na Ucrânia merece, como tive 
oportunidade de afirmar publicamente no dia 28 
de fevereiro, a minha inequívoca condenação. 
Apelo, por isso, à paz, ao cessar-fogo e à 
realização de negociações que permitam a 
coexistência pacífica entre povos.

O município decidiu prorrogar o prazo da 
transferência de competências no domínio 
da ação social, numa decisão em que somos 
acompanhados por muitas autarquias em 
todo o país, de todas as cores políticas, 
e, de forma muito generalizada, com base 
nas mesmas razões.
Por nós, estamos plenamente disponíveis 
e preparados para assumir novas 
competências, desde que estas sejam 
acompanhadas dos indispensáveis meios 
para as desempenhar, o que não é o caso.

Setúbal vai assistir, a partir de 1 de junho a 
uma verdadeira revolução em matéria de 
transportes públicos.
Com a constituição da empresa Transportes 
Metropolitanos de Lisboa, vamos ter novos 
autocarros, mais percursos e melhores 
horários sob a designação Carris Metropolitana. 
Antes, já a nossa autarquia tinha sido uma 
das “fundadoras” do Passe Navegante, que, 
por baixos preços, permite viajar em todos 
os modos de transporte público em toda a 
Área Metropolitana de Lisboa e, em paralelo, 
criámos um novo e moderno Interface de 
transportes na Praça do Brasil. Vamos, 
assim, ter melhores transportes, melhor 
ambiente, mais qualidade de vida.ED
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O 25 de Abril é celebra-
do no concelho com 
um programa entre 
2022 e 2025, num per- 

curso que festeja o cinquentená- 
rio da Revolução de forma mar-
cante para a população e que con- 
ta com o envolvimento próximo 
da sociedade setubalense.
Seis dezenas de personalidades  
representativas dos quadrantes  
sociais do concelho formam a  
Comissão de Honra das come- 
morações, as quais têm as linhas 
orientadoras definidas num Ma- 
nifesto redigido por Câmara Mu- 
nicipal, Assembleia Municipal e 
Juntas de Freguesia.
O programa do cinquentenário 
“Venham Mais Vinte e Cincos” es- 
pelha, igualmente, a celebração 
de José Afonso, uma das prin-
cipais vozes da Revolução dos 
Cravos.
Na primeira reunião da Comis-
são de Honra, a 18 de março, o 
presidente da Câmara Municipal, 
André Martins, sublinhou ser 
“extremamente importante que 
o 25 de Abril, as mudanças que 
incorporou, os valores que o mo-
veram e que trouxeram ao país 
continuem vivos e bem presentes 
em cada um de nós”.
Por isso, as celebrações vão me- 
recer todo o empenho ao longo 
do mandato, para que o progra-
ma comemorativo seja mais do 
que eventos limitados no espaço 
e no tempo e deixem uma mar- 
ca perene na sociedade sobre a 
importância de Abril.
As festividades para 2022 já se
encontram definidas, mas está 

Um programa especial 
celebra em Setúbal, 
durante quatro anos, 
o meio século de 
Democracia e 
Liberdade. Para que 
nunca se perca a 
memória do 25 de Abril 
de 1974, uma das mais 
importantes datas da 
História de Portugal 

PRIMEIRO PLANO

Liberdade 
para não 
esquecer

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL

aberta a possibilidade de a so- 
ciedade civil dar os seus contri- 
butos para o programa a organi- 
zar até 2025, ao integrar a Co- 
missão Promotora das Comemo- 
rações, manifestando essa inten- 
ção no endereço venham.mais.
vintecincos@mun-setubal.pt.

O DIA EM 2022

Este ano, enquadrado num pro-
grama até maio, o dia 25 de abril 
começa com a bandeira de Por-
tugal a ser hasteada nos Paços 

do Concelho às 09h00, para evo- 
car a madrugada em que a noi- 
te virou dia, a que se segue, meia 
hora depois, uma homenagem 
aos antifascistas, com deposição 
de flores junto do Monumento 
à Resistência, na Avenida Luísa 
Todi.
A cerimónia que evoca aqueles 
que puseram os interesses do 
coletivo à frente dos deles, aci-
ma das próprias vidas, é acom-
panhada pela banda de música 
da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense.
Momento alto das comemora-
ções do dia 25 de abril é a ses-
são solene da Assembleia Mu-
nicipal de Setúbal, às 10h00, no 
Fórum Luísa Todi.
Mas as atividades, de diversa 
índole, envolvendo instituições, 
coletividades, pessoas, realizam-  
-se em todas as freguesias do 
concelho, sendo que a partir das  
21h00 a noite é especial em Azei- 
tão, com espírito jovem.
No Mercado Mensal de Azeitão, 
há um concerto com HMB, ban-
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OUTROS 
DESTAQUES 
2022

09 SAB . 21h00

80 ANOS 
DE ADRIANO 
CORREIA 
DE OLIVEIRA
Igreja de Jesus
Concerto, com a presença 
de Manuel Alegre, com 
Fernando Ferreira Mendes 
(viola e voz) e Fernando 
Monteiro (guitarra 
de Coimbra), na primeira 
parte, e Paulo Bragança, na 
segunda. Gratuito, mediante 
reserva (conventoconvida@
mun-setubal.pt).

21 QUI . 10h30

TEMPO HISTÓRICO 
E A HISTÓRIA 
DO 25 DE ABRIL
Salão Nobre dos Paços 
do Concelho
Encontro com diversos 
convidados, e moderação de 
Pedro Tadeu.

21 QUI . 21h00

GRITO 
DE LIBERDADE
Fórum Municipal 
Luísa Todi
Grupos emergentes 
da cidade são desafiados 
a tocar temas de vários 
cantautores de música de 
intervenção com arranjos 
próprios. 
Quarta edição do evento. 
Entrada gratuita, mediante 
reservas (bilheteira.fmlt@
mun-setubal.pt
www.bol.pt).  

23 SAB . 21h00

FRANCISCO 
FANHAIS 
E JOÃO AFONSO
Fórum Municipal 
Luísa Todi
Os cantores juntam-se 
em concerto à Banda 
Filarmónica de Grândola. 
Entrada gratuita, mediante 
reserva (bilheteira.fmlt@
mun-setubal.pt).

u

Centenário de Saramago 
com programa especial
nUm programa comemorativo 
do centenário de José Sarama-
go está a decorrer em Setúbal 
até final do ano, com encontros, 
exposições, cinema, instalações 
artísticas, concertos, teatro e ou- 
tras expressões evocativas do 
escritor e do cidadão com uma 
marca vincada na sociedade.
O presidente da Câmara Muni- 
cipal de Setúbal, André Martins,  
apontou, na apresentação do pro- 
grama, a justeza de “valorizar a  
intensa atividade literária” de 
alguém que, “acima de tudo, re-
fletiu sobre o seu tempo e sobre 
aqueles que com ele lutaram 
pela dignificação dos seres hu-
manos”.
O programa evocativo em Se-
túbal, assinalou a presidente da  
Fundação Saramago, Pilar del 
Río, entidade parceira da autar- 
quia na organização, “tem ativi- 
dades extremamente interessan- 
tes” e, acrescentou o comissá-
rio das comemorações, Carlos 
Reis, “cobre os eixos estratégicos 
definidos, de forma diversifica-
da e para todos os públicos”.
Em março, decorreu uma leitu-
ra encenada por Joana Manuel, 
que partilhou “Vozes de Mulhe- 
res na obra de Saramago”, o con-
certo informal “Levantei-me do 
Chão – Lado B”, por Carlos Mar-

ques, que decorre igualmente a 
28 de abril, às 21h00, na Casa 
da Cultura, e Legados Sarama-
guianos, encontro-debate com 
o escritor Afonso Reis Cabral, 
moderado por Carlos Reis.
Em abril, é inaugurada, dia 9, às 
16h00, na Galeria Municipal do 
11, a exposição “José Saramago: 
Voltar aos Passos que Foram 

Dados” e decorre a primeira das  
“Terças com Saramago”, dia 7, 
às 21h30, no Fórum Luísa Todi, 
projeto em que o município de-
safiou artistas emergentes da 
cidade a desenvolver uma cria-
ção em torno da vida e obra do 
escritor.
Programa completo em 
www.mun-setubal.pt

da portuguesa de soul e funk, no- 
meada por três vezes nos MTV 
Europe Music Awards e vencedo- 
ra de Globos de Ouro em 2017 
e 2018. 
Haverá uma intervenção do pre- 
sidente da Câmara Municipal e  
da presidente da Junta de Fre-
guesia de Azeitão, a que se se-
gue espetáculo de fogo de arti-
fício, tal como sucede na noite 
anterior, de 24 de abril, na Pra-
ça de Bocage, centro histórico 
da cidade, após um concerto de  
Carlão, agendado para as 21h30.
Neste caso, depois da música e do 
discurso comemorativo, há des- 
file com Dixit Band até à Doca dos 
Pescadores, onde, à meia-noi- 
te, há fogo de artifício para cele-
brar a chegada do dia da Liber-
dade, e uma atuação da dupla 
de DJ Monchique & Varatojo.
Este é apenas o começo de um 
vasto programa para celebrar os  
50 anos do 25 de Abril, o qual 
se prolonga até 2025. Porque, 
como diz o lema do programa, 
“venham mais vinte e cincos”. 

Liberdade 
para não 
esquecer
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Direitos alargados 
O município tem 
proporcionado a 
aquisição de lotes no 
Casal das Figueiras. A 
associação de moradores 
assume protagonismo 
no processo

A Câmara Municipal de  
Setúbal aprovou a alie- 
nação de quase três 
dezenas de lotes de 

terreno no Bairro do Casal das 
Figueiras, aos proprietários de 
habitações construídas em lo-
teamento municipal ou respeti-
vos descendentes.
Ao longo dos anos, os morado-
res manifestaram interesse na 
aquisição dos lotes onde cons-
truíram as habitações ou de ter- 
renos para a construção de mo-
radias unifamiliares.
A autarquia, através da vereado- 
ra do Urbanismo, Rita Carvalho,  
sublinhou, em reunião realiza-
da com a Associação de Mora-

dores do Casal das Figueiras, o 
pleno respeito e o cumprimento  
do princípio de dar sempre prio- 
ridade na compra de lotes de ter- 
reno aos que vivem no bairro.
A associação assume um papel 
crucial no processo em curso, 

pois foi-lhe reconhecido o direi- 
to exclusivo de comprovar quem 
são os descendentes dos mora-
dores que podem adquirir os 
terrenos do loteamento.
Considerando o princípio do di- 
reito à habitação e a origem so- 

cial do bairro, os lotes têm vin-
do a ser vendidos aos que os 
ocupam por um valor simbólico.
Agora, foi também incluída a pos- 
sibilidade de os terrenos sem 
construção serem vendidos aos 
descendentes de residentes. 

Alienação envolve perto de metade dos lotes do Casal das Figueiras

LOTES DO CASAL DAS FIGUEIRAS ALIENADOS A MORADORES E DESCENDENTES

u PRESTÍGIO. O presidente André Martins agradeceu 
a escolha de Setúbal para sede do II Concurso Cidades 
do Vinho, de 5 a 8 de maio, na sequência de candidatura 
vencedora apresentada pelo município. A organização 
deste evento que une municípios e vitivinicultores na 
promoção conjunta dos vinhos, formada pelas associações 
de Municípios Portugueses do Vinho e das Rotas dos 
Vinhos de Portugal, considera que Setúbal foi a opção 
natural.

Mercado com futuro
nUma parceria entre a Câmara 
Municipal e o Instituto Politécni- 
co de Setúbal resultou num es-
tudo sobre o papel e o contribu- 
to dos mercados municipais jun- 
to da população, em particular 
do Mercado do Livramento.
O livro “Mercado do Livramen- 
to de Setúbal – Um ecossiste- 
ma de sustentabilidade”, apre- 
sentado a 9 de março, faz um  

diagnóstico da atual situação  
do mercado e aponta caminhos 
para a sua dinamização econó-
mica.
O presidente André Martins su- 
blinhou a determinação em que  
o Mercado do Livramento “se man- 
tenha como referência nacional”, 
pelo que “merece especial aten-
ção no que respeita à sua ativi-
dade, dinamismo e viabilidade”. 

Obra traça a importância da “praça” no concelho

RUA DOS ARCOS 
COM AMPLIAÇÃO

AZEITÃO BENEFICIA
CONJUNTO DE VIAS

REQUALIFICAÇÃO
DE VASTA ÁREA 

A Rua dos Arcos está a ser 
ampliada para permitir a 
implementação de trânsito 
rodoviário com dois sentidos 
de circulação. A operação 
implica o reperfilamento de 
um troço com cerca de cem 
metros lineares. A intervenção, 
com conclusão prevista para 
o final de abril, inclui ciclovia, 
novos passeios, bolsa de 
estacionamento automóvel, 
saneamento e drenagem de 
águas pluviais.

A Estrada dos Picheleiros e 
as ruas de São Gonçalo, por 
administração direta, e das 
Mimosas, por empreitada, em 
Azeitão, foram beneficiadas, 
com o envolvimento da junta 
de freguesia. As duas primeiras 
vias encontravam-se danificadas  
por raízes. Na Rua das Mimosas, 
foi melhorada a circulação 
rodoviária e pedonal e 
instalado um sistema eficaz 
de drenagem de pluviais.

A requalificação das ruas 
Camilo Castelo Branco e José 
de Groot Pombo avança para a 
reabilitação de infraestruturas 
subterrâneas e execução de 
novo desenho urbanístico, 
uma intervenção complexa, 
com benefícios futuros, num 
investimento superior a meio 
milhão de euros. Estes trabalhos, 
executados por fases para 
minimizar prejuízos, terminam 
no segundo trimestre.

u BREVES
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Apoio a refugiados 
da guerra na Ucrânia
O município está 
empenhado na criação 
de condições de 
acolhimento e integração 
dos refugiados da guerra 
na Ucrânia. Criou linha 
de atendimento 
específica e juntou 
as instituições

Mais de oito dezenas de  
refugiados da guer-
ra na Ucrânia solici-
taram apoio à inte-

gração no concelho, só entre os 
dias 7 e 15 de março, no âmbito 
da linha de apoio criada pela Câ- 
mara Municipal de Setúbal. 
A LIMAR – Linha Municipal de 
Apoio a Refugiados, com o nú-
mero 969 754 243, a funcionar 
no primeiro piso do Mercado do  
Livramento, que articula e enca- 
minha as situações de cidadãos 

sinalizados com diversas neces- 
sidades e recolhe contactos so-
bre donativos ou outras informa- 
ções, é uma das ações desenvolvi-
das pelo município para dar uma  
resposta concertada ao problema.
“Quisemos estar preparados de 
uma forma capaz e competente  
para fazer face a um processo que,  
infelizmente, pode ser longo”, su- 
blinha o vereador o Pedro Pina.

PRESIDENTE 
VISITA CENTRO 
DE VACINAÇÃO 

O presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, André 
Martins, assinalou o primeiro 
aniversário do centro de 
vacinação covid-19 com uma 
visita ao espaço no qual já 
tinham sido administradas 
mais de 250 mil vacinas.
O equipamento, enquadrado 
no processo do Plano 
Nacional de Vacinação 
Covid-19, abriu portas a 1 
de março de 2021, no cais 3 
do porto, resultado de uma 
parceria entre município, 
Agrupamento de Centros 
de Saúde da Arrábida e 
Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra.
Em visita ao espaço, o 
presidente André Martins 
apontou o “grande 
contributo para ajudar 
a controlar e a mitigar a 
pandemia” num concelho 
onde perto de 90 por cento 
da população já tinha sido 
vacinada. 

A linha LIMAR funciona no primeiro piso do Mercado do Livramento

SETÚBAL CRIA RESPOSTAS ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS

Outra ação desenvolvida foi a 
criação de um grupo de trabalho  
com instituições do setor soli-
dário e entidades públicas, no 
âmbito do CLAS – Conselho Lo-
cal de Ação Social de Setúbal.
O município reuniu, com juntas  
de freguesia, instituições de soli- 
dariedade social e de organiza- 
ções não governamentais e asso- 
ciações e elementos das comuni- 

dades imigrantes e está em con- 
tacto estreito com o SEF – Serviço  
de Estrangeiros e Fronteiras, o Cen- 
tro Distrital de Segurança Social 
de Setúbal e o Instituto do Em-
prego e Formação Profissional. 
O SEF criou um balcão de aten-
dimento especialmente dedicado  
ao acolhimento de pessoas refu- 
giadas, a funcionar na Rua Au-
gusto Cardoso, n.º 83, 4.º andar. 

MARÇO CELEBRA JUVENTUDE DIA DA MULHER COMEMORADO MAIS OFERTA COMUNITÁRIA

BREVES

Concertos, exposições, sessões de cinema, eventos 
desportivos, formações e visitas guiadas são atrativos do 
programa do Mês da Juventude m@rço.28, organizado pela 
Câmara Municipal de Setúbal, com atividades entre março 
e abril em vários locais da cidade. Um concerto com Nenny, 
a conferência sobre redes sociais “À Procura do Like!” e a 
“Block Party”, no Skate Parque, com uma feira de roupa em 
segunda mão, espetáculos, plantações de árvores, oficinas 
e atividades desportivas são destaques do programa.  

O Março Mulher 2022, programa que celebra o Dia 
Internacional da Mulher, assinalado no dia 8, proporcionou um 
vasto calendário de atividades com concertos, caminhadas, 
cinema, encontros literários, conversas e formações durante 
o mês em vários espaços e equipamentos de Setúbal. A 
“Igualdade entre mulheres e homens” foi o tema do evento 
organizado pela SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção 
em Engenharia Social em parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal e a colaboração de diversas instituições.

A YMCA Setúbal inaugurou a 25 de fevereiro o renovado 
Centro Comunitário, a funcionar em instalações cedidas 
pela Câmara Municipal no Bairro da Bela Vista, que usufrui 
de condições reforçadas para o atendimento aos utentes. 
As obras de reabilitação foram executadas pela própria 
associação num espaço na Rua do Moinho no qual funcionam 
as valências de RSI – Rendimento Social de Inserção, do 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, 
Centro Comunitário e Atividades de Tempos Livres.

u
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Bibliotecas escolares funcionam em rede
nA Escola Básica do Montalvão 
foi recentemente integrada na 
Rede de Bibliotecas Escolares, 
programa de âmbito nacional 
que passa a incluir todos os es-
tabelecimentos de ensino bási-
co do concelho de Setúbal.
As escolas que pertencem à Re- 
de de Bibliotecas Escolares têm 
acesso a um conjunto de bene-
fícios, como a partilha de expe-
riências e recursos educativos e 
a possibilidade de participarem 
em projetos de literacia.
A atual biblioteca da EB do Mon- 

talvão-Laranjeiras está instala-
da num monobloco, o qual dis-
põe de climatização assegurada 
por ar condicionado e portas de 
ligação direta ao edifício esco-
lar por rampas que permitem o 
acesso a pessoas com mobilida-
de reduzida.
Este espaço dedicado à aprendi- 
zagem e promoção da leitura foi  
criado em 2021 pela Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, num investi- 
mento de cerca de 200 mil euros,  
para substituição do anterior e 
obsoleto espaço de biblioteca.

Apoios às escolas
beneficiam alunos
Refeições escolares, 
atividades de animação, 
visitas de estudo, 
aquisição de material 
de desgaste e 
manutenção e reparação 
de equipamentos de 
cozinha. De uma 
assentada, a autarquia 
aprovou quatro 
propostas que ajudam 
escolas e alunos 

A Câmara Municipal de  
Setúbal aprovou, a 2  
de março, um conjun-
to de apoios financei- 

ros aos agrupamentos de esco- 
las do concelho, num montante 
global de mais de 600 mil euros 
para o ano letivo 2021/2022, que  
beneficiam diretamente os alu-
nos e as famílias.
Um dos apoios, no valor global 
de 534.691,90 euros, destina-se 
a financiar refeições e atividades  
de animação e apoio à família, no  
âmbito da Ação Social Escolar.
O subsídio de mais de meio mi- 
lhão de euros abrange 1933 crian- 

ças a frequentar jardins de in-
fância e escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico do primeiro e do 
segundo escalões do abono de 
família. 
Outro dos apoios financeiros apro- 
vados, no montante de 25.392,40 
euros, diz respeito à aquisição de 
material de desgaste, para utili- 
zação de um total de 4252 alunos.
A autarquia aprovou também a 
atribuição de apoios financeiros  
aos agrupamentos de escolas para  
fazer face a despesas de funcio- 
namento, manutenção e repara- 
ção de equipamentos de cozinha.
“O funcionamento dos refeitórios  

do 1.º ciclo, na sua maioria em lo- 
tação plena dado o elevado nú-
mero de refeições servidas diaria- 
mente, conduz a um desgaste rápi- 
do dos equipamentos e recursos 
utilizados”, aponta o município.
Neste sentido, a Câmara Munici- 
pal de Setúbal deliberou a atri-
buição de uma ajuda de 24 mil 
euros aos seis agrupamentos de 
escolas do concelho. 
Foi ainda aprovado um apoio fi- 
nanceiro de 25.593 euros aos 
agrupamentos de escolas para 
visitas de estudo de 1656 alunos 
do primeiro e do segundo esca-
lões do abono de família.

A EB do Montalvão já integrou a Rede de Bibliotecas Escolares

MUNICÍPIO APROVA FINANCIAMENTO SUPERIOR A 600 MIL EUROS

O dever de assegurar refeições escolares absorve grande parte do esforço financeiro

PICHARDO 
ENSINA 
SEGREDOS 
DO ÊXITO 

Os alunos da Escola Básica 
dos Arcos viveram no final 
de fevereiro um dia diferente 
com a visita do campeão 
olímpico de triplo salto, 
Pedro Pichardo, na primeira 
iniciativa do projeto 
“Embaixador vai à Escola”, 
promovido pela Câmara 
Municipal de Setúbal.
Os alunos da Escola Básica 
dos Arcos ficaram a saber 
que o triplo salto não foi 
a primeira modalidade 
praticada por Pichardo, mas 
sim o boxe, com apenas 6 
anos, e que para se ser um 
grande atleta há que seguir 
“um treino muito rigoroso”, 
ter “uma alimentação 
equilibrada” e “descansar 
muito”. 
Após a conversa, as crianças 
dirigiram-se ao espaço de 
recreio onde praticaram 
diversos exercícios sob 
orientação de Pedro Picardo 
e receberam diplomas de 
participação.
Este novo ciclo, enquadrado 
no projeto Embaixadores 
de Setúbal, foi criado para 
promover o contacto entre 
os alunos do concelho 
e atletas de forma a 
incentivar a prática regular 
da atividade física.
“Quisemos trazer-vos a 
experiência de um campeão 
como Pedro Pichardo para 
que percebam que nada se 
faz sem esforço. Esperamos 
que se inspirem neste grande 
atleta para a vossa vida”, 
sublinhou o vereador com 
o pelouro do Desporto, 
Pedro Pina.

u O campeão olímpico foi 
o primeiro participante 
do “Embaixador vai 
à Escola”
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Alimentação mais sustentável
nA Rede Metropolitana de Par-
ques Agroalimentares, que visa 
a implementação de projetos que  
garantam a transição alimentar 
na região, reuniu-se no dia 25 
de fevereiro, na Quinta da Vár- 
zea, para definir o plano de ação 
para 2022.
O grupo é constituído por duas 
dezenas de instituições, entre 
autarquias, organismos da ad-
ministração central e regional, 
academia, associações de desen- 
volvimento local e empresas, que  
partilham uma visão para a tran- 
sição alimentar da região. 
A RMPA assenta no planeamen-
to e na gestão do sistema alimen- 
tar da região, funcionando atra-
vés de uma plataforma colabora- 
tiva de entidades públicas e pri- 
vadas que prosseguem princípios 

de sustentabilidade, com vista 
a uma alimentação segura, sau-
dável, inclusiva e responsável. 
A rede tem como meta assegu-
rar que, em 2030, 15 por cento 
do aprovisionamento alimentar  
da Área Metropolitana de Lis-

boa se baseie em modos de pro- 
dução sustentáveis, redes de dis- 
tribuição de baixo carbono e 
circuitos alimentares de proxi-
midade que cumpram com os 
critérios de inclusão e seguran-
ça alimentar.

Jardim serve bairros
Um jardim moderno, 
com preocupações de 
combate às alterações 
climáticas, está a ser 
criado numa área 
devoluta da Avenida 
Belo Horizonte. 
A melhoria das ligações 
entre os bairros da 
zona da Bela Vista 
também é um objetivo 
deste projeto

Perto de três dezenas  
de árvores foram plan- 
tadas no final de feve-
reiro na área do futuro 

jardim da Avenida Belo Horizon- 
te, bairro Forte da Bela Vista, nu- 
ma iniciativa do município com  
o apoio do centro comercial Ale- 
gro Setúbal. 
A plantação de 27 árvores, doa-
das no âmbito do apoio mecená- 
tico, envolveu os serviços muni-

cipais e seis voluntários do Ale-
gro Setúbal em mais uma fase da  
criação de um novo espaço verde,  
numa área com cerca de 4250 
metros quadrados.
O investimento municipal, supe- 
rior a 50 mil euros, visa “qualifi-
car uma área que se encontrava 
devoluta e criar um espaço verde 
e de lazer para usufruto da po-

pulação”, explica a vereadora do 
Ambiente, Carla Guerreiro. 
O projeto, que visa igualmente 
assegurar ligações pedonais en-
tre os bairros Forte da Bela Vista 
e Alameda das Palmeiras e os es-
paços envolventes, inclui insta- 
lação de caminhos pedonais, mo- 
biliário urbano, iluminação pú- 
blica e passeio circundante, além  

da reabilitação da zona de esta-
cionamento.
O jardim da Avenida Belo Hori-
zonte insere-se na estratégia de 
qualificação do território e de 
combate às alterações climáti-
cas, com medidas de descarbo-
nização e soluções sustentáveis 
e de criação de espaços verdes 
qualificados de proximidade.

Espaço liga Forte da Bela Vista à Alameda das Palmeiras

Setúbal em evidência na Rede Metropolitana de Parques Agroalimentares

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES EM FUTURA ÁREA VERDE
BIORRESÍDUOS
RECOLHIDOS
NO POLITÉCNICO

O serviço municipal de recolha 
seletiva para reciclagem de 
resíduos orgânicos, em curso 
desde 2021, conta agora com 
o contributo do Instituto 
Politécnico de Setúbal.
Com esta adesão à iniciativa 
“Setúbal Composto Tem + Valor”, 
os resíduos gerados no campus 
académico passam a ser 
aproveitados, em vez de seguirem 
para deposição em aterro.
A autarquia colocou nos pontos 
de recolha existentes nas 
várias escolas superiores que 
constituem o IPS contentores 
para a deposição de resíduos 
orgânicos, três com capacidade 
de 800 litros e dez para 240 
litros, a que acrescem dez 
equipamentos de 20 litros, 
para os interiores de 
restauração e bar.
O projeto “Setúbal Composto 
Tem + Valor”, resultante de 
candidaturas apresentadas 
pelo município a fundos 
comunitários do PO SEUR, 
serve todo o território do 
concelho, envolvendo serviço 
de recolha, porta a porta ou 
coletiva, e pontos de deposição.

u VERDE. O Dia Mundial da Árvore foi assinalado em 
Setúbal com um conjunto plantações em espaços verdes 
e escolas básicas, entre 19 e 25 de março. Só ao Parque 
Sant’Iago chegaram mais de seis centenas de árvores e 
arbustos, cedidos à autarquia no âmbito de candidatura 
aprovada ao projeto Floresta Comum. De resto, alunos 
e professores da EB dos Arcos e da EB/JI do Montalvão 
levaram mais verde ao Parque da Algodeia, enquanto 
houve plantações nas escolas básicas da Gâmbia, 
da Brejoeira, do Faralhão e dos Pinheirinhos.
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OS TRABALHADORES 
DO MUNICÍPIO 
SÃO PRIORIDADE

VICE-PRESIDENTE CARLA GUERREIRO  EM ENTREVISTA

Carla Guerreiro, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, 
apresenta em entrevista 
um balanço das políticas 
de recursos humanos 
da autarquia. E assegura 
que os trabalhadores 
municipais estão no topo 
das prioridades de gestão 
do executivo camarário

derão começar a ser processadas 
em abril, se for publicada pelo Mi- 
nistério a listagem dos trabalha- 
dores. Na área da saúde poderão 
ser transferidos 19 assistentes 
operacionais, aos quais também  
serão processadas as remunera-
ções respeitantes a abril. 

As questões da precariedade  
laboral nas autarquias têm 
surgido, nos últimos tempos,  
com alguma insistência por to- 
do o país. O que leva as câmaras  
municipais a optar por esta via?
A contratação de pessoal em re- 
gime de prestação de serviços 
resulta de diversos fatores. Há, 
por vezes, necessidade de suprir 
falhas causadas por aposenta-
ções, mas há, igualmente, casos 
que resultam de causas exter- 
nas ou conjunturais, como é o ca- 

so da crise pandémica, que ditou  
respostas imprevistas e urgentes.  
No caso de Setúbal, obrigou-nos 
a tomar medidas de contratação 
imediata para responder a neces- 
sidades urgentes das popula- 
ções e das instituições. Foi es- 
te o exato contexto em que fo-
mos obrigados a reforçar os ser- 
viços municipais.

Há outras razões?
Quando se fala destas matérias 
é sempre necessário fazer o jus- 
to e devido enquadramento. Em 
muitos casos, os concursos pú-
blicos para admissão de assis-
tentes operacionais ficam de-
sertos, face aos baixos salários 
praticados na administração pú- 
blica. O caso dos motoristas de  
pesados é o perfeito exemplo des- 
ta realidade, já que estes profis- 

nQuantos trabalhadores tem, 
atualmente, o município?
Em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por 
tempo indeterminado, à data de  
31 de dezembro de 2021, ou se- 
ja, com estabilidade de empre-
go, tínhamos 1547 trabalhado-
res repartidos pelas mais diver-
sas funções.

O município terá de assumir, 
em breve, novas competências 
no âmbito da transferência de  
competências da administra- 
ção central para as autarquias. 
Quantos trabalhadores tran-
sitarão para o município ao 
abrigo deste processo?
Na área da educação, por exem-
plo, serão transferidos 532 tra- 
balhadores, cujas remunerações, 
atualizadas a valores de 2022, po- 
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sionais são forçados a concor- 
rer como assistentes operacio-
nais com remunerações corres- 
pondentes ao salário mínimo,  
quando no setor privado se pa- 
ga, normalmente, muito mais.
Nestes casos, para garantir servi-
ços imprescindíveis, a única so- 
lução que temos é a contratação  
para prestação de serviços tem- 
porária.

Têm surgido algumas ques-
tões relacionadas com o en- 
quadramento destes traba-
lhadores, em especial no que 
respeita a formação e seguros 
de trabalho. Há algum funda-
mento para estas dúvidas?
A Câmara Municipal tem segu- 
ros que abrangem todos os tra- 
balhadores. Quanto ao desen-
volvimento de ações de forma- 
ção profissional obrigatória e ou- 
tras, temos um Plano Anual de 
Ações de Formação Profissio- 
nal a ser desenvolvido em sala 
e diretamente nos locais de tra- 
balho.

Em matérias disciplinares, que 
balanço faz?
Os processos disciplinares acon- 
tecem em qualquer organização  
e o município de Setúbal não é  
exceção. Importa, contudo, sa-
lientar que o número de proces- 
sos é bastante reduzido, consi-
derando o número total de tra-
balhadores ao serviço da autar-
quia. Em 2021, num universo de  
1547 trabalhadores, foram ins-
taurados oito processos disci-
plinares. 

A pandemia 
obrigou-nos 
a tomar medidas 
de contratação 
imediata. Foi este 
o exato contexto em 
que fomos obrigados 
a reforçar os 
serviços municipais

u

132 NOVOS 
TRABALHADORES 
EM 2021

u

Em outubro de 2020, o município lançou 
38 procedimentos concursais nas mais 
diversas áreas, dos quais resultou, em 
2021, a conclusão de 24, com a admissão 
de 132 trabalhadores com contrato por 
tempo indeterminado. Os restantes 14 
concursos continuam a decorrer, com a 
previsão da entrada em 2022 de mais 91 
pessoas para os quadros da autarquia.
Com um universo de cerca de 1500 
funcionários, a autarquia, em menos 
de dois anos, contratou mais de 220 
trabalhadores para desempenharem 
funções em quatro dezenas de áreas 
funcionais distintas.
Dos 132 trabalhadores admitidos em 
2021, eram 82 os que tinham contratos 

de prestação de serviços e conseguiram 
reforçar o vínculo laboral ao decidirem 
concorrer a concursos abertos pelo 
município. Outros, na mesma situação, 
não obtiveram classificação suficiente 
nos concursos públicos ou decidiram não 
concorrer. Quando terminarem as suas 
prestações de serviços, e extinguindo-se 
essa necessidade, serão desvinculados da 
autarquia.
Em 2022, haverá novo reforço de trinta 
postos de trabalho para motoristas, 
pedreiros, calceteiros e arboricultores 
com a abertura de concursos de admissão 
em consequência do não preenchimento, 
por falta de candidatos, da totalidade dos 
lugares postos a concurso em 2020.

A atual política de recruta-
mento de trabalhadores é para 
continuar em 2022?
Claro que sim, em particular se  
tivermos em consideração as saí- 
das de trabalhadores por moti- 
vo de aposentação ou as dificul- 
dades de recrutamento em re- 
sultado da desvalorização de al- 
gumas das carreiras profissio-
nais, especialmente em áreas 
operacionais remuneradas com 
o Salário Mínimo Nacional.
Foi já aprovada pelos órgãos mu- 

nicipais uma alteração ao mapa 
de pessoal de 2022 para que os  
respetivos procedimentos con-
cursais possam ser abertos du- 
rante este ano, face às relevantes 
necessidades em recursos hu- 
manos em determinadas áreas 
de atividade.

Que atenção merece a saúde 
e bem-estar dos trabalhado-
res da Câmara Municipal de 
Setúbal?
Há muito que dedicamos gran-
de atenção ao acompanhamen-
to da saúde e bem-estar dos tra- 
balhadores do município. Um 
dos pontos focais desta atenção 
incide na medicina do trabalho 
e psicologia clínica, com a reali- 
zação de mais de duzentas con- 
sultas por mês, em termos mé- 
dios. Fazemos, igualmente, au-
ditorias regulares aos locais de 
trabalho com equipas constituí- 
das por médicos, enfermeiros e  
técnicos superiores de seguran- 
ça do trabalho.

Que garantias pode dar o mu- 
nicípio nesta matéria?
O que podemos garantir é que 
os trabalhadores do município 
são, para nós, uma prioridade. Só  
para dar um exemplo desta vi- 
são, é importante recordar que 
fomos dos primeiros municípios, 
ou talvez mesmo o primeiro, a 
aprovar a atribuição do Suple-
mento de Penosidade e Insalu-
bridade aos nossos trabalhado-
res, com efeitos a 1 de janeiro de  
2021. Ainda hoje há municípios 
que não o implementaram…
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RECOLHA MOSTRA SOLIDARIEDADE PARTILHA FEITA DE TESTEMUNHOS

BREVES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

A União das Freguesias de Setúbal juntou-se a uma iniciativa solidária 
da Academia de Rugby Club de Setúbal para angariação de bens a 
integrar um pacote de ajuda humanitária destinado à Ucrânia.
Além de contribuir com doações próprias, a Junta apelou à 
participação solidária da população para a entrega de bens, os quais 
foram encaminhados para o clube desportivo.
Em curso está ainda o apoio a outras ações solidárias para recolha 
de bens, os quais podem ser entregues no Centro Comunitário e na 
Loja Social da União das Freguesias de Setúbal.

Música, dança, poesia, teatro, pintura, arte efémera e voluntariado 
deram corpo e expressão pública a um conjunto de testemunhos no 
feminino a 8 de março, na Praça de Bocage.
Na iniciativa, dinamizada pela União das Freguesias de Setúbal no 
âmbito do Dia Internacional da Mulher, participaram pessoas que se 
destacam nas mais diversas áreas de atividade social e profissional.
Houve ainda distribuição de flores a todas as mulheres que passaram 
pela praça, acompanhadas de um marcador de livros com um poema 
de Alexandrina Pereira.

u

Mais cidade com as pessoas

O programa municipal 
“Ouvir a População,  
Construir o Futuro” co- 
meçou o périplo pela 

freguesia de São Sebastião, on- 
de, além de visitas e atendi-
mentos, já houve duas reuniões 
com a população, que demons-
traram a importância de aproxi- 
mar a população da gestão au-
tárquica.
“É com as pessoas que nós cons- 
truímos mais cidade, fazemos 
uma melhor Setúbal. É com as 
pessoas que vivem nos locais, 
com as informações que nos tra-
zem, que podemos fazer melhor, 

colhida no território da fregue-
sia entre o início de fevereiro e  
o final de abril nas visitas de ter- 
reno, permite às autarquias avan- 
çar com ações de melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos.
“Há intervenções que ficam re- 
solvidas nos primeiros três me-
ses após as visitas. Outras neces- 
sitam de projeto e de ser incluí-
das no próximo orçamento mu-
nicipal”, adiantou o presidente 
André Martins.

Os autarcas apelaram à partici-
pação das pessoas para garan- 
tir o êxito do “Ouvir a População, 
Construir o Futuro”, que agora 
segue para as restantes fregue-
sias do concelho.
“Este programa só faz sentido se  
as pessoas participarem de facto. 
É isso que estamos aqui a fazer. A 
pensar num futuro melhor, pen- 
sado coletivamente”, sublinhou 
o presidente da Junta de Fregue- 
sia de S. Sebastião, Nuno Costa.

servir melhor”, assinalou o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, André Martins, a 
14 de março, no Centro Multi- 
cultural.
Os executivos municipal e da fre- 
guesia de S. Sebastião ouviram 
da população questões relacio-
nadas com urbanismo, trânsito,  
estacionamento, mobilidade, ha- 
bitação e resíduos urbanos, en-
tre outras.
Esta informação, somada à re-

OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO

Executivos municipal e de freguesia juntos da construção de futuro com os cidadãos

São Sebastião foi 
a primeira freguesia 
visitada pelo novo 
ciclo do programa que 
permite identificar 
questões e resolvê-las. 
As reuniões públicas 
demonstraram 
o envolvimento 
da população

SÃO SEBASTIÃO
OBRA BENEFICIA 
VALE DO COBRO 

SÃO SEBASTIÃO
FLORES 
COM POESIA 

Um terreno baldio na Rua 
Cristóvão Colombo, na zona 
de Vale do Cobro, ganhou 
novas funções de usufruto 
público e qualidade urbana 
graças a uma obra de 
requalificação concretizada 
pela Junta de Freguesia de 
São Sebastião.
A intervenção centrou-se na 
reabilitação de um troço com 
cerca de sessenta metros 
entre a Rua Gaspar Pereira e 
a Travessa das Especiarias, 
agora com um novo passeio 
e pavimento em pavê.
Os trabalhos incluíram a 
criação de uma bolsa de 
estacionamento automóvel, 
asfaltada em parceria com 
a Câmara Municipal.

A celebração do Dia 
Internacional da Mulher, 
a 8 de março, levou flores 
e cultura a mais de sete 
centenas de mulheres da 
freguesia de São Sebastião, 
numa ação de proximidade 
que sensibilizou para as 
questões de igualdade de 
género.
Cravos vermelhos e cadernos 
com poesia de Alexandrina 
Pereira foram distribuídos 
na iniciativa de rua, com a 
participação do presidente 
da Junta de Freguesia de 
São Sebastião, Nuno Costa, 
acompanhado de outros três 
elementos do executivo local.
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Uma iniciativa, a 5 de março, integrada no Dia Internacional da Mulher, 
juntou centenas de participantes, homens e mulheres, de diferentes 
gerações, num passeio que aliou a prática física à descoberta da cidade. 
A caminhada, com grupos de participantes dos territórios da União 
das Freguesias de Setúbal e de São Sebastião, incluiu passagens pelo 
centro histórico e momentos de confraternização, primeiro com a 
largada de pombas na Igreja de Santa Maria, depois com um lanche 
no Jardim do Quebedo.
O passeio foi realizado em parceria com Movimento Democrático de 
Mulheres, Associação de Atletismo Lebres do Sado e São Domingos 
Futebol Clube e contou com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal.

A Comissão Social de Freguesia da União das Freguesias de Setúbal, 
que agrega um conjunto de instituições da esfera de intervenção 
social, conta com três novos parceiros.  
A rede, atualmente com duas dezenas e meia de elementos, procura 
criar sinergias com vista à rentabilização e ao reforço de relações 
de parceria de atuação comum em várias áreas sociais. 
Na segunda reunião, realizada a 7 de março no Ninho de Novas Iniciativas 
Empresariais de Setúbal, foram apresentados os projetos considerados 
de interesse relevante “A 3 mãos”, “Recriar-se” e “Apartamentos 
Partilhados”, pela Cáritas Diocesana de Setúbal, e “Seniores em 
Movimento”, da Associação de Socorros Mútuos Setubalense.

u

AZEITÃO
MULHERES 
NA TOPONÍMIA

SADO
FEIRA CELEBRA 
PRIMAVERA  

Oito mulheres, de vários 
quadrantes da sociedade, 
pioneiras ou com destacado 
mérito em diferentes 
profissões, são homenageadas 
pela Junta de Freguesia 
de Azeitão com a atribuição 
de nomes a um conjunto 
de placas toponímias.
Manuela Azevedo, a primeira 
jornalista de Portugal, e Rosa 
Luxemburgo, ativista dos 
direitos humanos, foram 
as primeiras homenageadas, 
a 17 de março, nas 
comemorações do Dia 
Internacional da Mulher.
No âmbito desta ação, são 
ainda homenageadas a 
escritora Agustina Bessa-Luís, 
a primeira notária a exercer a 
profissão na Europa, Aurora 
de Castro Gouveia, e a única 
mulher a assumir funções de 
primeira-ministra em Portugal, 
Maria de Lourdes Pintasilgo.
Também as pioneiras Maria 
Amélia Chaves, na engenharia, 
Maria José Estanco, 
arquitetura, e Regina 
Quintanilha, advocacia, são 
perpetuadas nesta iniciativa.

Música ao vivo, artesanato, 
animação infantil e tasquinhas  
gastronómicas foram 
atrativos da inédita Feira da 
Primavera, realizada a 17, 18 
e 19 de março, na Cooperativa 
de Habitação e Construção 
Económica Bem-Vinda a 
Liberdade, no Faralhão. 
A iniciativa, para assinalar 
a chegada da primavera e 
dinamizar a economia local, 
foi organizada pela Junta de 
Freguesia do Sado.

O programa de atividades 
ocupacionais Espaço 
MaiorIdade, para maiores de 55 
anos, regressou em março ao 
formato presencial, com um 
conjunto de iniciativas destinadas 
a promover um envelhecimento 
ativo e salutar.
No Auditório Germano dos 

Santos Madeira, instalado na 
sede da Junta, houve oficinas 
de partilha, com saberes de 
costura, crochet e artesanato, 
e também de pintura.
O Espaço MaiorIdade também 
contempla atividades 
desportivas, como as 
caminhadas Sempre a Andar, 

com início no Largo Manuel da 
Luz, e a Dança 55+, no Auditório 
Bocage. 
Além destas atividades gratuitas, 
mediante inscrição nos serviços 
da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, o programa dispõe 
de aulas de natação, pagas, na 
Piscina das Palmeiras.

SÃO SEBASTIÃO

SENIORES MAIS ATIVOS

AMIZADE CAMINHA NO FEMININO
UF SETÚBAL | SÃO SEBASTIÃO

SINERGIAS PELA AÇÃO SOCIAL
UF SETÚBAL

SEG | QUA | SEX
14H00 // 17H00
OFICINA 
DE PARTILHA

SEG
14H30 // 15H30
DANÇA 55+

SEG
10H00 // 12H00
OFICINA 
DE PINTURA

QUI
09H30
CAMINHADAS 

SEG | TER | QUI | SEX
10H20
NATAÇÃO
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Segurança une freguesias

Uma petição pública 
promovida pelas jun- 
tas de freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto 

da Guerra e do Sado exige ao Go- 
verno um conjunto de medidas 
para, como indicam, inverter a  
tendência de redução dos meios  
da GNR de Setúbal.
O reforço de meios técnicos e hu- 
manos e a melhoria das condi- 
ções de trabalho da GNR são duas  
das reivindicações da petição, 

nas freguesias de Gâmbia-Pon- 
tes-Alto da Guerra e do Sado, a res- 
posta seja dada por patrulhas 
dos postos de Azeitão, Poceirão, 
Palmela ou, até mesmo, Quinta 
do Conde”.
Esta situação motiva, de acordo 
com os autarcas, “um tempo de  
resposta muito superior ao ne-

cessário e exigível”, pelo que con- 
sideram urgente garantir “a exis- 
tência de um serviço das forças 
de segurança que dê resposta efe- 
tiva e de proximidade”.
O documento pode ser assinado 
online nas páginas das juntas 
de freguesia, em www.jf-gpag.pt 
e www.jf-sado.pt.

aprovada em reunião das assem- 
bleias de freguesias.
A constituição de um posto da 
GNR na área de intervenção nas 
freguesias de Gâmbia-Pontes-Al- 
to da Guerra e do Sado é outra 
das exigências. 
A insuficiência de recursos leva 
a que, “em diversas ocorrências 

Os presidentes Marlene Caetano e Luís Custódio apelam à subscrição da petição pública

As juntas de freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra e do Sado 
estão na linha 
da frente por mais 
segurança para 
a população. Numa 
petição pública, exigem 
o reforço de meios 
técnicos e humanos 
da GNR

AZEITÃO
IGUALDADE 
MOTIVA 
POPULAÇÃO

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
ESCOLA AUMENTA 
CONFORTO

“Dia da Mulher é todos os 
dias!” A frase escolhida 
pela Junta de Freguesia de 
Azeitão deu o mote a duas 
atividades desportivas, que, 
a 5 de março, assinalaram o 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado anualmente 
a 8 de março.
Perto de centena e meia de 
homens e mulheres vestiram 
a t-shirt cor-de-rosa oferecida  
pela Junta e abraçaram a 
iniciativa, que incluiu, na 
Praça da República, em Vila 
Nogueira, uma aula de zumba 
dinamizada pelo Ginásio 
Clube de Azeitão, a que se 
seguiu uma caminhada pelas 
ruas da freguesia. 

A Escola Básica do Montinho 
da Cotovia foi beneficiada 
pela Junta de Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra com a substituição 
de quatro janelas e colocação 
de grades de segurança. 
As anteriores janelas do 
refeitório, em bloco de vidro 
ondulado, já desgastadas, 
foram substituídas por 
estruturas envidraçadas em 
PVC, que acrescentam mais 
conforto térmico e aumentam 
a iluminação natural.
A intervenção está enquadrada 
no conjunto de manutenções  
do parque escolar da Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra com vista à melhoria das 
condições de aprendizagem.

CONCERTO DÁ VOZ AO ANO NOVO CAMINHADA NO FEMININO 

BREVES

SÃO SEBASTIÃO SADO

O Coro Setúbal Voz atuou na noite de 26 de fevereiro no Auditório 
Bocage, num concerto de ano novo dirigido pelo maestro Jorge 
Salgueiro, que contou com a participação especial do percussionista 
brasileiro Japa System. No evento, com as presenças dos presidentes 
da Câmara de Setúbal, André Martins, e da Junta de Freguesia de 
São Sebastião, Nuno Costa, o grupo coral interpretou um reportório 
assente na ópera “Carmen”, de Georges Bizet.
O espetáculo, organizado pela Junta de Freguesia de São Sebastião, 
teve como objetivo dar as boas-vindas a 2022.

As comemorações do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de 
março, foram à freguesia do Sado para uma caminhada no feminino 
à descoberta das riquezas naturais e patrimoniais.
A iniciativa, da Junta de Freguesia do Sado, integrada no programa 
concelhio do Dia Internacional da Mulher, com o tema “Igualdade entre 
mulheres e homens”, foi realizada a 6 de março.
Após sessão de aquecimento no Polo Social e Cultural, as dezenas de 
caminhantes seguiram em direção ao Moinho de Maré da Mourisca, 
para uma visita guiada e um lanche. 

u

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA | SADO | PETIÇÃO PÚBLICA POR REFORÇO DA GNR
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AZEITÃO
FESTAS 
A CAMINHO
As festas tradicionais estão 
de regresso ao convívio na 
freguesia de Azeitão. Entre 
maio e julho, o território 
recupera a tradição popular.

27 // 29 MAIO
TRADIÇÕES, SABORES 
E AROMAS
Rossio de Vila Nogueira 
de Azeitão

10 // 12 JUNHO
FESTA DO MORANGO
Parque Urbano de Brejos 
de Azeitão

30 JUN // 03 JUL
FESTAS DA ARRÁBIDA 
E AZEITÃO
Rossio de Vila Nogueira 
de Azeitão

29 // 21 JULHO
FESTAS DE SÃO SIMÃO
Vendas de Azeitão

PONTAL DE MUSGOS MELHORA ACESSO RAÍZES SAEM DA RODOVIA

BREVES | GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

O caminho rodoviário e pedonal de acesso à zona de lazer de Pontal 
de Musgos, no território de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, está a 
ser reabilitado numa intervenção da Junta de Freguesia. 
Para garantir condições condignas de utilização daquele caminho 
rural, está a ser feito o nivelamento da via com recurso a saibro, um 
material sustentável que permite a preservar a envolvência natural 
daquele local. O Pontal de Musgos é um dos locais de excelência 
para convívio e lazer, com um parque de merendas em contacto 
direto com a natureza. 

Um conjunto de trabalhos em várias infraestruturas rodoviárias 
existentes em Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra está a reforçar as 
condições de circulação e segurança.
Nesta operação desenvolvida pela Junta de Freguesia em parceria com a 
Câmara de Setúbal, está a ser removido um conjunto de raízes de árvores. 
Esta medida é motivada pelo facto de o crescimento desordenado 
de raízes nas imediações de estradas afetar o pavimento asfaltado 
das vias de circulação. Após as remoções, já concretizadas em locais 
como as ruas Francisco Serranito e da Liberdade, há repavimentações. 

u

SADO
CONTENTORES 
NA ORDEM

A Junta de Freguesia do 
Sado tem em curso uma 
operação para melhoria das 
condições de segurança e 
utilização da rede de pontos 
de recolha de resíduos sólidos 
urbanos indiferenciados.
Em vários pontos, a Junta 
está a concretizar a 
requalificação e, também, a 
construção de reentrâncias 
para fixação de contentores 
para deposição de lixos. 
Desde o início do ano, foram 
já intervencionadas mais 
de duas dezenas de 
reentrâncias para este tipo 
de equipamentos, estando 
ainda por executar ações 
em mais quinze locais. 
A intervenção é executada 
com a dupla função de 
garantir uma qualidade 
acrescida na utilização e 
acesso a estes pontos de 
recolha e, ao mesmo tempo, 
contribuir para o reforço da 
imagem urbana.

Do desperdício à valorização. 
Plástico, metal, papel e cartão 
são resíduos habitualmente 
produzidos no Mercado Mensal 
de Azeitão e que, agora, estão na 
rota da reciclagem no âmbito de 
um novo projeto iniciado neste 
território.
Um contributo para o crescimento 

da sustentabilidade ambiental 
que surge na campanha da 
Amarsul “Mercado a Reciclar”, 
com o apoio da Sociedade Ponto 
Verde e a parceria da Junta de 
Freguesia. 
O objetivo é reduzir o desperdício 
e, para isso, uma ação de 
proximidade por monitores 

daquela empresa de gestão de 
resíduos, juntamente com a 
presidente da Junta, Sónia Paulo, 
sensibilizou os feirantes para esta 
necessidade. 
Para assegurar a tarefa, foram 
entregues kits de reciclagem, 
com sacos de diferentes cores 
para a fazer a correta separação 

seletiva e promover a valorização 
deste tipo de resíduos. 
O incentivo à sustentabilidade 
ambiental contou ainda com a 
distribuição e sacos reutilizáveis 
aos visitantes do Mercado Mensal 
de Azeitão, neste caso com o 
objetivo de reduzir a utilização de 
plástico.

AZEITÃO

RECICLAGEM VAI AO MERCADO
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As comemorações do 
Dia Mundial do Teatro 
foram programadas 
para proporcionar 
diversidade cultural. 
A arte do efémero e da 
transcendência chegou 
a todos

O município preparou um  
programa comemora- 
tivo do Dia Mundial do 
Teatro com eventos en- 

tre março e abril de oferta ecléti- 
ca, para afirmar Setúbal como ci- 
dade de criação artística.
O acolhimento de residências ar- 
tísticas, o envolvimento de artis- 

tas locais e da própria comunida- 
de, a aposta nas formações com  
workshops sobre dobragens, eco- 
cenografia, fotografia de palco e  
teatro e, claro, muitos e variados 
espetáculos de palco formam um 
programa que, nesta edição, ho-
menageia José Saramago, na ce-
lebração do seu centenário.
O programa, organizado numa 
parceria da Câmara Municipal de  
Setúbal com o movimento asso- 
ciativo e agentes culturais do 
concelho, incluiu, entre os des-
taques dos espetáculos, a es-
treia da peça “As Alegres Coma-
dres de Windsor”, pelo TAS, no 
Fórum Municipal Luísa Todi.
De assinalar ainda “Levantei-me  
do Chão – Lado B”, em que Car-
los Marques foi à Escola Secun-
dária Sebastião da Gama contar 
histórias do livro “Levantado do  

Chão”, de José Saramago, e can- 
tar músicas inspiradas em can-
tautores como José Afonso, Faus- 
to, José Mário Branco e Sérgio 
Godinho. 
A par de apresentações de peças 
e desenvolvimento de atividades  
por parte das companhias céni-
cas do concelho, incluindo Tea- 
tro Estúdio Fontenova e Teatro  
do Elefante, entre outras, de assi- 
nalar a preocupação da formação 
de novas gerações de cidadãos 
participativos e da continuida-
de desta arte como profissão.
Assim, o programa integrou o 
AMATEATRO – Mostra de Teatro  
de Amadores de Setúbal, com ses- 
sões em diversos locais, para es- 
tímulo do aparecimento de no- 
vos públicos e apoio ao traba-
lho continuado de grupos cul-
turais locais.

Esta edição homenageou José Saramago na celebração do seu centenário

ATIVIDADE
CÉNICA
APOIADA

A Câmara Municipal de 
Setúbal aprovou a 
atribuição de 164 mil e 500 
euros para apoio financeiro, 
em 2022, a quatro 
companhias de teatro, 
por protolocos, e a quatro 
grupos amadores, 
envolvidos num projeto 
comum.
O TAS – Teatro Animação 
de Setúbal recebe 100 mil 
euros para a atividade 
regular, mediante a 
realização de oito 
espetáculos/animações 
integrados em programas 
municipais e a participação 
em 25 sessões destinadas 
a crianças do 1.º ciclo e 
nas comemorações do Dia 
Mundial do Teatro.
O Teatro Estúdio Fontenova 
recebe 36 mil e 500 euros 
para as atividades de 
caráter regular, 
comprometendo-se a 
realizar 12 ações de 
formação e a participar no 
Dia Mundial do Teatro.
Já o Teatro do Elefante  
conta com um montante de 
15 mil euros para atividades 
de caráter regular.
O GATEM – Grupo de 
Animação e Teatro Espelho 
Mágico conta com 10 mil 
euros para produção de 
espetáculos e ações 
desenvolvidas na 
comunidade educativa.
A autarquia apoia, no 
âmbito do projeto 
AMATEATRO – Mostra de 
Teatro de Amadores de 
Setúbal, o grupo Puzzle, 
da APPACDM de Setúbal, 
a ACTAS – Academia de 
Teatro e Artes de Setúbal, 
o Grupo Cénico do Grupo 
Desportivo Setubalense 
“Os 13” e o Instituto 
Politécnico de Setúbal, no 
valor de 750 euros a cada 
entidade.

u

Monchique encarna 16 papéis
nJoaquim Monchique subiu ao  
palco do Fórum Municipal Luí-
sa Todi em duas noites seguidas 
de gargalhadas sonoras ao en-
carnar dezasseis personagens 
num monólogo que já foi visto 
por mais de 100 mil pessoas.
A comédia “Paranormal 2021” 
passou por Setúbal a 22 e 23 de 
fevereiro, a segunda noite por-
que a primeira esgotou rapida-
mente os bilhetes, para levar a 
palco aquilo que resulta numa 
sessão espírita falhada.
O espetáculo, de Miguel Falabella, 

centra-se no professor Adamas- 
tor, vulto da paranormalidade,  
que, ao encarnar pessoas desapa- 

recidas, perde o controlo e per-
mite uma sobreposição de per-
sonagens.

O comediante já foi visto por mais de 100 mil pessoas

CARNAVAL 
OFERECE 
ANIMAÇÃO

REFLEXÃO 
PREPARA 
ESPETÁCULO

A animação carnavalesca 
coloriu a Praça de Bocage 
nas tardes de 27 de fevereiro 
e 1 de março, com crianças 
e adultos a participarem 
num conjunto de atividades 
dinamizadas pela Câmara 
Municipal de Setúbal. Jogos 
tradicionais, dança, magia e 
palhaços marcaram o ritmo 
da folia e proporcionaram 
momentos de boa disposição 
a miúdos e graúdos, apesar 
de o tempo não ajudar à 
festa.

Uma reflexão sobre o que 
são as periferias da cidade, 
com caminhadas seguidas 
de conversas, está a 
decorrer com o ciclo 
“Conversas-Fiadeiras”, 
organizado pelo Teatro 
Estúdio Fontenova no 
âmbito da preparação de 
“À flor das águas”. O novo 
espetáculo cénico, com 
estreia em maio, conta com 
duas performances, uma já 
realizada, a outra a 10 de 
abril, às 18h00, na Praia dos 
Coelhos.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO

A arte 
     da vida
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APOIO AOS GRUPOS CORAIS ESTREIA DANÇA NO FEMININO NOS BASTIDORES DA MÚSICA

BREVES

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou apoios financeiros 
de quatro mil euros, em 2022, à atividade de dois grupos 
corais. O Coral Infantil de Setúbal recebe 2500 euros 
para apoio a dois programas de concertos e outras 
iniciativas. Ao Coral Luísa Todi são atribuídos 1500 euros 
para subsidiar a atividade regular, mediante a apresentação 
de pelo menos três atuações em datas a definir.

O novo espetáculo da Pequena Companhia da Academia de 
Dança Contemporânea de Setúbal, “Rehlum”, reflete sobre 
a importância da mulher e da sua liberdade de expressão na 
sociedade. Apresentado em março no Fórum Luísa Todi, em 
três sessões, tem coreografia de Iolanda Rodrigues e música 
de Bizet e Jorge Salgueiro, interpretada pelo Coro Setúbal 
Voz e pelo Ateliê de Ópera de Setúbal.

Imagens da cena musical portuguesa, captadas pela 
lente da fotógrafa Rita Carmo entre 2008 e 2013, foram 
partilhadas em “Bandas Sonoras”, exposição patente em 
março na Casa da Cultura. As fotografias, em ambientes 
singulares, mostram várias gerações de artistas, incluindo 
José Mário Branco, António Zambujo, Mariza, Jorge Palma, 
Mazgani, The Legendary Tigerman, Frankie Chavez e Vitorino.

u

O Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo 
de Sousa, visitou, a 13 
de março, a Casa das 

Imagens Lauro António – Biblio- 
teca, Mediateca e Arquivo, para 
homenagear o cineasta e crítico 
cinematográfico falecido recen-
temente. 
O chefe de Estado, recebido pelo 
presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, em comitiva com ve- 
readores, ficou agradado com o 
equipamento cultural. 

“Isto está muito bem organizado. 
São anos e anos de recolha. De-
cididamente, Lauro António era 
um pedagogo”, afirmou Marcelo 
Rebelo de Sousa.
O presidente do município, An-
dré Martins, referiu que a visita 
contribui para promover um pa- 
trimónio legado a Setúbal e que  
a autarquia pôs ao dispor da po- 
pulação. “Estamos muito empe-
nhados em preservar e divulgar 
esta obra de um homem que se de- 
dicou à cultura.”

O Presidente da República subli- 
nhou que esta é “uma homena-
gem muito justa, feita em tempo, 
a Lauro António, que durante to- 
da a vida procurou transmitir  
aos outros tudo aquilo que po- 
dia recolher, aprender, aprofun- 
dar e estudar sobre a história do  
cinema”.
O filho do homenageado, Fre-
derico Corado, conduziu a visi-
ta ao equipamento cultural que 
a autarquia criou após adquirir 
e requalificar um edifício do 

centro histórico para receber o 
acervo doado por Lauro Antó-
nio, com 50 mil peças, em dife-
rentes conteúdos, relacionadas 
com os audiovisuais.
Na visita, o Presidente da Repú-
blica, acompanhado da viúva de 
Lauro António, Maria Eduarda  
dos Reis Colares, assistiu ao fil-
me “A Grande Ilusão”, de 1937,  
de Jean Renoir, no âmbito do ci- 
clo A Sala Estúdio Apolo 70, a 
decorrer até abril, e assinou o li- 
vro de honra.

VISITA À CASA DAS IMAGENS LAURO ANTÓNIO

O chefe de Estado ficou impressionado com o equipamento cultural criado pelo município

Marcelo Rebelo de 
Sousa deslocou-se 
propositadamente a 
Setúbal para conhecer 
um equipamento 
cultural. O espaço, 
instalado no centro 
histórico pela Câmara 
Municipal, tem o cunho 
de um dos maiores 
promotores do cinema 
e do audiovisual

Presidente da República 
em homenagem cultural

ENCONTROS
EVOCAM COTRIM

A Câmara Municipal de 
Setúbal prosseguiu as 
homenagens a João Paulo 
Cotrim, autor e editor falecido 
em dezembro, que manteve 
intensa colaboração cultural 
com o município.
A consciência e a vivência 
humana estiveram em 
reflexão a 11 de março, na 
Casa da Cultura, no regresso 
da iniciativa “Filosofia a Pés 
Juntos”, um dos projetos 
que Cotrim dinamizou em 
Setúbal, com os professo-
res Luís Gouveia Monteiro e 
António de Castro Caeiro à 
conversa em “O Espetáculo 
dos Sentidos”.
Antes, a 25 de fevereiro, as 
escritoras Inês Fonseca 
Santos e Ana Freitas Reis, 
da editora Abysmo, 
participaram, igualmente 
na Casa da Cultura, numa 
sessão literária especial de 
homenagem a João Paulo 
Cotrim.
Na iniciativa, dinamizada no 
âmbito do ciclo Muito Cá de 
Casa, as autoras falaram 
das mais recentes criações 
literárias e recordaram a vida 
e obra do fundador da Abysmo.
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Ciclismo junta região

Futebol de praia vai ao forte

O ciclista venezuelano 
Orluis Aular, da Caja Ru- 
ral-Seguros RGA, ven- 
ceu a 13 de março a Clás- 

sica da Arrábida, ao ser o pri-
meiro a completar os 161,8 qui- 
lómetros do percurso, com par-
tida de Sesimbra, passagem por 
Palmela e chegada a Setúbal.
Perto de 120 ciclistas participa- 
ram na quinta edição do evento 
desportivo, organizado em par-
ceria pela Federação Portugue-
sa de Ciclismo, Lima & Limão 

nO futebol de praia na última 
década foi tema de conversa, a  
24 de fevereiro, na segunda ses- 
são do ciclo Conferências do For- 
te, com o selecionador Mário Nar- 
ciso e o antigo jogador e atual 
coordenador nacional João Sa-
raiva, conhecido por Madjer.
“Futebol de Praia – o percurso  
da seleção portuguesa na últi- 
ma década” deu tema ao encon- 
tro realizado no Forte de Albar- 
quel, numa organização da Câ- 
mara Municipal de Setúbal, com 
os convidados a partilharem fac- 

tos, experiências e curiosidades 
que contribuem para o sucesso 
de uma modalidade cada vez 
mais consolidada no país. 
O facto de atualmente a seleção 
ser formada por jogadores que 
já não vêm do futebol de 11,  
o clima, o aumento do número 
de praticantes, o talento e o 
acréscimo de profissionalismo, 
nomeadamente com o envolvi-
mento da Federação Portugue-
sa de Futebol na organização, 
foram aspetos apontados para 
o sucesso.

Cycling Services e os três muni-
cípios que partilham o territó-
rio Arrábida.
“Arranquei um pouco de longe,  
mas sabia que teria de ser assim  
para ganhar”, afirmou o vence- 
dor, com o tempo de 03h40m31s,  
o mais forte no sprint protago-
nizado por vários ciclistas que 
seguiram juntos nos últimos 11 
quilómetros.

Luís Gomes, da Kelly-Simoldes-
-UDO, ficou no segundo lugar e  
Luís Mendonça, da Glassdrive-
-Q8-Anicolor, completou o pódio.
Os prémios de montanha e juven- 
tude foram atribuídos, respeti-
vamente, a Henrique Casimiro e  
Francisco Guerreiro, atletas da 
Efapel Cycling, vencedora por 
equipas.
O vereador com o pelouro do Des- 

DESPORTO

CLÁSSICA DA ARRÁBIDA DECIDIDA AO SPRINT

Madjer e Mário Narciso apontaram as razões do sucesso do futebol de praia

A quinta edição da Clássica da Arrábida teve a meta em Setúbal

Setúbal, Sesimbra 
e Palmela, o território 
Arrábida, foram 
percorridas por perto 
de 120 ciclistas. 
O venezuelano Orluis 
Aular venceu ao sprint

u PARABÉNS! O Clube Desportivo “Os Amarelos” 
assinalou o 66.º aniversário com uma festa, a 1 de 
março, nas instalações da coletividade, que contou 
com a presença do presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, André Martins, a par de outras personalidades 
em representação de diversas instituições. A cerimónia, 
com apontamentos musicais, reservou ainda a entrega 
de diplomas especiais de 50 anos de associados a 
Fernando Conceição e Rafael Batista. As atividades 
do clube incidem no futebol de formação e na pesca 
desportiva de alto-mar.

CORRIDA ABRE 
INSCRIÇÕES

SADO NA ROTA
DA NATAÇÃO
INTERNACIONAL

A 32.ª Alegro Meia Maratona 
de Setúbal, a realizar nos dias 
14 e 15 de maio com 
a competição principal e duas 
provas para crianças e famílias, 
tem inscrições a decorrer.
As inscrições para a competição 
principal e para a Corrida das  
Famílias, com preços variáveis, 
devem ser feitas na página 
oficial do evento, em https://
www.alegromeiamaratona 
desetubal.pt/site/, o mesmo 
sucedendo com a Corrida 
Miúdos Alegro, de participação 
gratuita.

Setúbal volta a estar na rota 
do circuito mundial de natação 
de águas abertas ao receber, 
a 28 e 29 de maio, a etapa 
inaugural da edição deste 
ano da FINA Marathon Swim 
World Series.
O calendário de 2022 da 
competição é composto por 
quatro etapas, um formato 
mais reduzido do que o habitual, 
que se inicia em Setúbal.
A etapa no rio Sado decorre, 
como habitualmente, a partir 
do Parque Urbano de Albarquel, 
espaço ribeirinho de excelência 
que proporciona todas as 
condições para a realização do 
evento desportivo. 
Às características naturais 
singulares da cidade acresce a 
capacidade e qualidade 
organizativa já demonstrada 
pela Câmara Municipal de 
Setúbal e pela Federação 
Portuguesa de Natação e 
reconhecida internacionalmente. 
Estes argumentos levam a 
que Setúbal esteja, ano após 
ano, na rota desta modalidade 
internacional, tanto com etapas 
do circuito mundial, quanto 
em provas de qualificação 
olímpica, o que, neste caso, 
se verificou em 2012, 2016 e 
2021.

porto na Câmara Municipal de Se- 
túbal, Pedro Pina, entregou o ga- 
lardão de vencedor a Orluis Aular 
numa cerimónia em que parti-
ciparam ainda o presidente do 
município de Sesimbra, Francis- 
co Jesus, e o vereador Luís Miguel 
Calha, de Palmela, e que home-
nageou um dos melhores ciclis- 
tas portugueses de sempre, Ade- 
lino Teixeira.



19Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
ABRIL 2022

Setúbal descobre 
navios históricos

Excelência do choco saboreada em Cascais
nO choco de Setúbal, um dos 
principais ícones da gastrono-
mia local, esteve em destaque 
entre os dias 4 e 13 de março, 
num programa que envolveu 
mais de sessenta restaurantes e 
até envolveu uma ação de pro-
moção em Cascais.
Uma aula de culinária seguida 
de degustação, realizada a 5 de 
março no Mercado da Vila, em 
Cascais, deu a conhecer formas 
inovadoras de confecionar choco.

A iniciativa, inserida na Sema-
na do Choco, organizada pela 
Câmara Municipal Setúbal com 
parcerias, foi conduzida pelo 
chef Mauro Loureiro, da Escola 
de Hotelaria e Turismo de Se-
túbal, que, com a ajuda de dois 
alunos, confecionou choco em 
tempura e cremoso de choco da 
Arrábida.
A ação, realizada no espaço da 
Cascais FoodLab, marcou o iní-
cio da Semana do Choco 2022, 

certame, que além de pratos es- 
peciais em 64 restaurantes de 
Setúbal, incluiu um passeio pe-
destre pelo Estuário do Sado e 
a iniciativa “Encontros Prová-
veis”, com uma visita guiada ao 
Forte de Albarquel pelo histo-
riador Diogo Ferreira, seguida 
de degustação comentada con-
duzida pelos chefs João Mestre, 
da Cascais FoodLab, e Mauro 
Loureiro, acompanhada de vi-
nhos da Quinta de Catralvos.

Seis mil pessoas visi-
taram a caravela Vera 
Cruz e a nau Santa Ma- 
ria, réplicas de embar- 

cações portuguesas e espanho- 
las que deram novos mundos 
ao mundo no período dos Des-
cobrimentos, durante a estadia  
em Setúbal entre 23 e 27 de 
fevereiro.
Os navios, visitados pela popu-
lação em geral e por escolas, 
numa iniciativa com os apoios 
da Câmara Municipal e da Ad-
ministração dos Portos de Se-
túbal e Sesimbra, são réplicas 
fiéis dos navios utilizados pelos  
marinheiros portugueses e es-
panhóis na exploração do glo-
bo, com a nau Santa Maria a re- 
presentar um dos veleiros que 
integraram a frota de Cristóvão  
Colombo na descoberta do con- 
tinente americano, em 1492.
Ambas são navios-museu quan- 
do atracadas, mas, no mar, as-
sumem o papel de navios-esco- 
la, sendo que esta passagem por  
Setúbal esteve incluída na pri-
meira navegação que fizeram 
em conjunto, no âmbito do pro- 

jeto Exploraterra – “Preserva-
ção, valorização e promoção do  
património cultural vinculado 
à I Circunavegação e às Expe-
dições Marítimas Geográficas”.
O Exploraterra, que dá a conhe- 
cer a forma como os antepas-
sados marítimos exploraram o 
mundo no século XV, resulta do 
cofinanciamento do Programa 
de Cooperação Transfronteiri-
ça Espanha-Portugal, que tem 
como parceiros a Fundação Nao 
Victoria, a Junta de Andaluzia, 
o Turismo do Algarve, a Xunta 
de Galicia e a Aporvela.As duas embarcações fizeram a primeira viagem juntas

TURISMO

VIAGEM DE CARAVELA PORTUGUESA E NAU ESPANHOLA 

O chef Mauro Loureiro mostrou formas originais de confeção do choco

AGENTES 
TURÍSTICOS 
RECEBEM 
FORMAÇÃO
Um programa de ações 
formativas gratuitas para 
profissionais do setor do 
turismo e empresarial, com 
duplo objetivo de relançar 
Setúbal enquanto destino 
turístico de excelência e 
acrescentar mais qualidade ao 
território, teve início em março. 
A iniciativa enquadra-se no 
programa do Turismo de 
Portugal “Formação + Próxima” 
e localmente é dinamizada 
no âmbito de uma parceria 
estabelecida entre a Câmara 
Municipal e a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal.
O diretor do Departamento 
de Comunicação, Relações 
Internacionais e Turismo da 
autarquia, Sérgio Mateus, 
afirmou na apresentação, a 24 
de fevereiro, que “o município 
considera que este é o 
momento crucial para 
relançar o destino Setúbal e, 
sobretudo, qualificar o tecido 
económico local no setor do 
turismo”.
Sobre os dois últimos anos, 
apontou Setúbal como exemplo 
de superação em tempos 
conturbados. “Um dos 
indicadores aponta um 
crescimento de 17 por cento 
das dormidas entre 2020 e 
2021 em unidades no concelho.”
Criação de rotas turísticas, 
masterclasses, atendimento 
inclusivo, inteligência emocional, 
panificação, cozinha alternativa, 
gastronomia sustentável, 
enoturismo e escanção são 
formações definidas pelo 
programa em Setúbal.

A epopeia marítima 
do século XV, em que 
Portugal e Espanha 
repartiram um mundo 
de descobertas, foi 
recriada com réplicas 
fiéis dos navios 
quinhentistas. Setúbal 
recebeu-as na primeira 
navegação conjunta

A Santa Maria representa uma nau da frota de Cristóvão Colombo que descobriu a América
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CENTENÁRIO DE 
VASCO GONÇALVES

GESTÃO 
DESPORTIVA

O LEGADO 
DE SEBASTIÃO 

À FLOR 
DAS ÁGUAS

ELEVAÇÃO DE 
SETÚBAL A CIDADE

SALGUEIRO MAIA 
– DAS GUERRAS EM 
ÁFRICA À REVOLUÇÃO 
DOS CRAVOS

CONCERTO 
COM CARLÃO

COMEMORAÇÕES 
25 DE ABRIL

CONCERTO DE HMB

RAMPA PÊQUÊPÊ 
DA ARRÁBIDA 2022

Mostra evocativa de Vasco 
Gonçalves, primeiro-ministro dos 
II, III, IV e V governos provisórios, 
entre 1974 e 1975. Inauguração 
às 16h00.

“Futebol Formação” é o tema do VII 
Seminário de Gestão do Desporto 
de Setúbal.

Tertúlia literária com João Reis 
Ribeiro dedicada ao poeta 
Sebastião da Gama.

Exercício performativo que parte 
de ensaios, reflexões, partilhas e 
experiências com os espaços onde 
decorre, no âmbito do processo 
de criação do espetáculo “À Flor 
das Águas”, do Teatro Estúdio 
Fontenova. 

Setúbal assinala os 162 anos 
de elevação a cidade com uma 
cerimónia protocolar a que se 
segue, às 10h00, uma visita guiada 
aos Paços do Concelho. 

Apresentação do livro do historiador 
Moisés Cayetano Rosado, com a 
presença do autor e do comandante 
Almada Contreiras, militar de Abril.

Concerto das comemorações do 
25 de Abril. Inclui, intervenção do 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, André Martins. Segue-se 
desfile com Dixit Band até à Doca dos  
Pescadores para fogo de artifício e  
atuação dos DJ Monchique & Varatojo.

O programa comemorativo do Dia 
da Liberdade começa às 09h00, 
nos Paços do Concelho, com o 
hastear da bandeira. 

Atuação de banda portuguesa de 
soul e funk, várias vezes nomeada 
nos MTV Europe Music Awards 
e vencedora de Globos de Ouro. 
Intervenção do presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal 
e da presidente da Junta de 
Freguesia de Azeitão. A noite 
termina com fogo de artifício.

Prova automobilística do 
Campeonato Portugal de Montanha 
JC Group, que, este ano, assinala 
quatro décadas.

Gratuito
Ter a sex, das 09h30 às 18h00
Sab e dom, das 14h00 às 18h00
Org.: CMS

Gratuito | Org.: CMS

Gratuito | Org.: CMS Gratuito

Gratuito
Inscrições (visita): 969 754 106 | 
conventodejesus@munsetubal.pt
Org.: CMS

Gratuito | c/reserva | Reservas: 
265 236 168 | rececao.casacultura@ 
mun-setubal.pt | Org.: Centro 
de Estudos Bocageanos | CMS

Gratuito | Org.: CMS

Gratuito | Org.: CMS 

Gratuito

Gratuito | Org: Clube de Motorismo 
de Setúbal | CMS

AGENDA DESTAQUES DE ABRIL 2022u

02 // 30

08 SEX . 09h00

09 SAB . 17h30

10 DOM . 18h00 19 TER . 09h00 23 SAB . 15h30 

24 DOM . 21h30

25 SEG . 09h00

25 SEG . 21h00

23 // 24 . 09h00 // 18h00

Museu do Trabalho 
Michel Giacometti

Forum Municipal 
Luísa Todi

Biblioteca Municipal 
Serviços Centrais

Praia dos Coelhos Paços do Concelho

Casa da Cultura
Sala José Afonso

Praça de Bocage

Mercado Mensal 
de Azeitão

SEMANA DA OSTRA
01 // 10

GASTRONOMIA
COM SABOR A MAR
nA Semana da Ostra decorre de 1 e 10 de abril 
e, além de menus especiais em restaurantes 
aderentes, inclui diversas atividades.
A oficina pedagógica “As Ostras do Sado”, no dia 9, 
às 14h30, no Moinho de Maré da Mourisca, põe 
as crianças a criar adornos a partir de cascas 
de ostras. 

Inscrições até 5 de abril em https://tinyurl.
com/2p8spxas.
No mesmo local há “Encontros prováveis: visita 
interpretativa e degustação comentada com ostras 
Découverte e vinhos da Quinta da Bacalhôa”, dia 
10, às 17h15, com inscrições até dia 5 de abril, em 
https://tinyurl.com/2mpk39df.

Uma das espécies mais apetecidas da gastronomia sadina está em destaque 
numa semana com diversas atividades, no âmbito do projeto Setúbal Terra 
de Peixe.
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ESTE SUPLEMENTO DE QUATRO PÁGINAS INFORMA OS MUNÍCIPES SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONCRETIZAÇÃO DE UM PROJETO, 

ESPECIAL E AMBICIOSO, COM A FIGURA DE JOSÉ AFONSO EM DESTAQUE, A IMPLEMENTAR EM SETÚBAL PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. 

COM O LEMA “VENHAM MAIS VINTE E CINCOS”, O PROJETO PRETENDE LEVAR A TODO O CONCELHO UM VASTO E ESTRUTURADO CONJUNTO DE INICIATIVAS, ATÉ 

2025, QUE, SOB DIVERSAS FORMAS, CUMPRA O DESÍGNIO DE CELEBRAR AS CONQUISTAS E OS VALORES DE ABRIL, PERPETUANDO-OS PELAS GERAÇÕES VINDOURAS.

50 ANOS DO 25 DE ABRIL
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COMEMORAÇÕES 
DOS 50 ANOS 

DO 25 DE ABRIL
“VENHAM MAIS 

VINTE E CINCOS”

nComemorar Abril é uma opor-
tunidade de afirmar os valores da  
liberdade e de valorizar o caminho 
de aprofundamento da democra-
cia participativa.
Participar nas comemorações do  
25 de Abril é uma oportunidade  
para revelar a importância nas 
nossas vidas das profundas trans- 
formações ocorridas na socieda-
de portuguesa com a Revolução 
de Abril de 1974.
O golpe militar que depôs o Es-
tado Novo iniciou uma revolução 
política, social, jurídica e institu-
cional que culminaria na aprova-
ção da Constituição da República 
Portuguesa em 1976.
Essa Constituição inicial formatou 
a atual III República portuguesa e,  
pela primeira vez, assegurou ao 
nosso povo um regime, como diz 
o texto constitucional, “baseado na  
dignidade da pessoa humana e 
na vontade popular”, num “Esta- 
do democrático, baseado na sobe- 
rania popular”, com garantias de 
pluralismo e tolerância, liberda-
de de opinião, de imprensa, sindi-

cal, com separação dos poderes 
executivo, legislativo e judicial, 
sem discriminações partidárias, 
de género ou de cor de pele. 
O voto verdadeiramente univer-
sal foi, finalmente, instituído. 
O Poder Local passou, efetivamen- 
te, a representar as populações 
que, finalmente, passaram a ele-
ger os seus autarcas em proces-
sos livres, democráticos e justos.
Setúbal, muitas das suas perso- 
nalidades, dos seus homens e mu- 
lheres de cultura, dos seus mili-
tares, dos seus artistas, dos seus 
trabalhadores, dos seus empre-
sários, sofreram, resistiram ou 
lutaram com e contra a ditadura 
e pugnaram, participaram e aju-
daram a construir a democracia 
portuguesa.
Um dos símbolos desse dia que 
iniciou a Revolução dos Cravos, 
como ficou para sempre batizada, 
é o cantor José Afonso, um artis- 
ta que adotou Setúbal, onde vi- 
veu, antes e depois do 25 de 
Abril, e onde foi sepultado após 
a sua morte, a 23 de fevereiro de 

1987, numa cerimónia fúnebre 
que emocionou o concelho, bem 
como todo o país, e mobilizou de-
zenas de milhar de pessoas.
O autor de “Grândola, Vila More-
na”, senha musical utilizada para 
iniciar o arranque da operação mi- 
litar revolucionária, junta a esse 
facto, diretamente ligado aos acon- 
tecimentos de 25 de Abril de 1974, 
uma obra notável na música po-
pular portuguesa, para muitos es- 
tudiosos a mais importante pro-
dução na história fonográfica na- 
cional, e um posicionamento cí- 
vico que sintetiza na sua perso- 
nalidade alguns dos valores fun- 
dacionais da democracia em Por- 
tugal: liberdade, ativismo cívico, 
participação dos cidadãos na vi- 
da pública, arte com raízes cul-
turais na criação tradicional dos 
povos, antifascismo. 
Setúbal pretende associar a ce-
lebração do cinquentenário da 
Revolução dos Cravos à figura de 
José Afonso e, nesse sentido, to-
dos os que quiserem juntar-se a 
este projeto manifestam-se dis-

APELO
As organizações e instituições que queiram aderir à 

Comissão Promotora das Comemorações dos 50 Anos 
do 25 de Abril devem formalizar essa vontade através 

do endereço de correio eletrónico
venham.mais.vintecincos@mun-setubal.pt, podendo 

indicar até dois elementos seus representantes.
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poníveis para colaborarem no de-
senho de um programa de come-
morações, a começar este ano e 
a estender-se até 2025, alusivas 
aos 50 anos do 25 de Abril de 
1974 e à figura de José Afonso.
Este projeto chamar-se-á “Ve-
nham Mais Vinte e Cincos”, glo-
sando assim uma das composi-
ções mais famosas do cantautor, 
a canção “Venham Mais Cinco”, 

escolha inicial do Movimento das  
Forças Armadas para servir de 
senha à revolução, mas que aca- 
bou por ser substituída pela “Grân- 
dola” por a sua passagem estar 
proibida na Rádio Renascença, 
onde a senha tinha de ser trans-
mitida.
Todos os que aderirem ao proje-
to “Venham Mais Vinte e Cincos” 
manifestam-se assim a favor da 

organização de um conjunto de 
iniciativas que, com os pressu-
postos já enunciados, promovam 
nacionalmente a imagem de Se-
túbal, mobilizem os seus cida-
dãos para a interiorização dos va-
lores humanistas da Democracia 
e da Paz, garantam no concelho 
uma oferta cultural multidisci-
plinar, convoquem a intervenção 
das forças vivas do município e 
valorizem o trabalho dos artistas 
e dos criadores locais.
Comprometem-se a trabalhar na  
elaboração de propostas concre- 
tas para o projeto, acompanhan-
do a execução das diversas ini-
ciativas e eventos que venham a 
ser concretizadas.
Manifestam-se a favor de uma 
programação que procure ir mais 
além do que uma mera celebra-
ção: deverá também deixar algu- 
ma obra para o futuro, não se 
limitando a ser uma compilação 
avulsa de espetáculos, de pales-
tras, de conferências, de debates, 
de exposições, de edições, de ati-
vidades desportivas ou de outros 
eventos, procurando antes criar 
novas atividades culturais regu- 
lares e atrair outros públicos que 
animem economicamente Setú- 
bal e valorizem a imagem pública 
do concelho.
Participam nesta iniciativa cons-
cientes de estarmos a viver um 
tempo cada vez mais confuso, in- 
tolerante, desigual, agressivo e  
bélico, onde por todo o lado é pos- 
ta em causa a dignidade da pes-
soa humana, onde o autoritaris- 
mo político e o despotismo eco-
nómico subjugam povos em mui-
tos pontos do mundo. 
Declaram que é uma obrigação 
cívica, moral e política reafirmar, 
em resposta aos perigos do nos-
so tempo, os valores básicos de 
paz, da liberdade, da tolerância e  
da igualdade da Constituição Por- 
tuguesa, a Constituição de Abril.
Ao celebrar os 50 anos da Revo-
lução dos Cravos, reafirmam as 
palavras da senha cantada por 
José Afonso e declaram que to-
das as terras devem ser “terras 
da fraternidade” e que também 
em Setúbal “o povo é quem mais 
ordena, dentro de ti, ó cidade”.
O programa das comemorações 
dos 50 anos do 25 de Abril será 
orientado por uma Comissão de 
Honra constituída por um conjun- 
to de personalidades da socieda- 
de setubalense que se identifi- 
cam com os valores de Abril, di-
retamente convidadas pelo pre-

sidente da Câmara Municipal de 
Setúbal. 
Esta Comissão de Honra traba-
lhará em estreita articulação com 
uma Comissão Promotora das 
Comemorações a que podem ade- 
rir todas as organizações e enti- 
dades que desejem ter parte ati- 
va nesta celebração de Abril. Des- 
de logo, as organizações políti- 
cas, sociais, culturais, cívicas, des- 
portivas, económicas e as insti-
tuições sediadas no município de  
Setúbal que se revejam neste ma- 
nifesto e apelo público à partici-
pação nas comemorações dos 50 
anos do 25 de Abril, e que tem 
como primeiros subscritores os 
presidentes da Câmara, da As-
sembleia Municipal e das Juntas 
de Freguesia do concelho. 
A manifestação de adesão pode 
ser feita através do endereço de  
correio eletrónico venham.mais.
vintecincos@mun-setubal.pt, 
podendo indicar até dois nomes 
como seus representantes na 
Comissão Promotora dos 50 anos 
das Comemorações do 25 de Abril.
À Comissão Promotora caberá 
contribuir para o enriquecimento 
do programa das comemorações, 
bem como dar força, represen-
tatividade e abrangência a cada 
iniciativa.
À Comissão de Honra e à Comis-
são Promotora das Comemora- 
ções dos 50 anos do 25 de Abril 
de 1974, nas suas funções de re- 
presentação da sociedade setu- 
balense, cabe a cada passo de-
finir os caminhos a percorrer e  
mobilizar os cidadãos para a par- 
ticipação nos eventos que ve-
nham a ser programados ao lon- 
go destes quatro anos (2022 – 
2025), afirmando a importância 
de comemorarmos os 50 anos da 
revolução que nos trouxe a liber-
dade e a democracia.

VIVA O 25 DE ABRIL!

Presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal
Presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal
Presidente da Junta 
de Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra
Presidente da Junta 
Freguesia do Sado
Presidente da Junta 
de Freguesia de São Sebastião
Presidente da União 
das Freguesias de Setúbal
Presidente da Junta 
de Freguesia de Azeitão

COMISSÃO 
DE HONRA DAS 
COMEMORAÇÕES 
DOS 50 ANOS 
DO 25 DE ABRIL

Agostinho Caineta
Albérico Afonso
Alberto Sousa Pereira
Alexandra O’Neill
Alexandrina Pereira
Anita Vilar
António Aleixo
António Batista
António Bonifácio Lopes
António Carvalho
António Saraiva
Arlindo Mota

Carlos Cardoso
Carlos Guerreiro
Carlos Lopes
Carlos Mata
Carminda Ferreira
Celestina Neves
Clara Félix
Constantino Alves
Cunha Bento 

Daniel Pires
David Martins
Diogo Ferreira

Fernando Cardoso Ferreira
Francisco Alves Rito

Helena Mattos
Hélio Bexiga

Jaime Pinho
João Bonacho
João Reis Ribeiro
Joaquim Santos
Jorge Grave
José Armando Carvalho 
José Manuel Pardete
José Teófilo Duarte

Laura Faria
Leonor Campos
Luísa Santos

Manuel Sobral da Natividade
Maria Alice Silva Brito
Maria de Fátima Marques
Maria do Carmo Branco
Marino Vicente
Mário Moura
Mário Narciso
Mónica Donga

Nuno David

Olinda Lima 

Paulo Quintino
Paulo Sérgio

Ricardo Botas
Ricardo Santos 
Rogério da Palma Rodrigues

Sertório Herrera

Teresa Martinho

Vanessa Amorim
Viriato Soromenho Marques
Vitor Zacarias
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09 ABRIL . 21H00
80 ANOS DE ADRIANO 
CORREIA DE OLIVEIRA

Igreja do Convento de Jesus
Concerto evocativo, com 
a presença de Manuel Alegre. 
1.ª Parte – Fernando Ferreira 
Mendes (viola e voz) e Fernando 
Monteiro (guitarra de Coimbra). 
2.ª Parte – Paulo Bragança.
Entrada livre mediante reserva:  
conventoconvida@mun-setubal.pt 
CMS, CACD Adriano Correia 
de Oliveira

21 ABRIL . 21H00
GRITO DE LIBERDADE  
4.ª EDIÇÃO

Fórum Municipal 
Luísa Todi
Grupos emergentes da cidade 
de Setúbal são desafiados a tocar 
músicas de vários cantautores 
de música de intervenção com 
arranjos próprios.
Entrada Gratuita | Reservas: 
bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt  
www.bol.pt
CMS  

22 ABRIL . 21H00
FRANCISCO FANHAIS, 
JOÃO AFONSO 
E BANDA 
FILARMÓNICA 
DA SOCIEDADE 
MUSICAL 
FRATERNIDADE 
OPERÁRIA 
GRANDOLENSE 

Fórum Municipal 
Luísa Todi
Homenagem a José Afonso
Entrada gratuita, mediante reserva 
bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt
CMS

24 ABRIL . 21H30
CONCERTO COM CARLÃO 

Praça de Bocage 
O vocalista/letrista, que ficou 
conhecido do público como uma 
das caras dos Da Weasel, apresenta 
alguns dos maiores sucessos. 
Intervenção do presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal 
André Martins
Desfile com Dixit Band 
até à Doca dos Pescadores
Fogo de Artifício 
DJ Monchique & Varatojo
CMS

25 ABRIL . 09H00
HASTEAR DA BANDEIRA 
Paços do Concelho 
Hino nacional com a Banda 
Musical da Sociedade Musical 
Capricho Setubalense
CMS

25 ABRIL . 09H30
HOMENAGEM AOS 
ANTIFASCISTAS, COM 
DEPOSIÇÃO DE FLORES 
ACOMPANHADA PELA 
BANDA MUSICAL 
DA SOCIEDADE 
MUSICAL CAPRICHO 
SETUBALENSE 
Monumento à Resistência 
| Avenida Luísa Todi  
CMS, URAP 

25 ABRIL . 10H00
SESSÃO SOLENE 
DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL  
Fórum Municipal 
Luísa Todi
Homenagem a Adriano Correia 
de Oliveira
Momento cultural com o Coro 
Feminino TuttiEncantus

25 ABRIL . 11H30
CAPRICHO 
SETUBALENSE   
Praça de Bocage
Concerto da Banda de Música 
da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense.
CMS, SMCS

25 ABRIL . 21H00
CONCERTO 
COM HMB    
Mercado Mensal 
de Azeitão
Atuação de banda portuguesa 
de soul e funk, nomeada por três 
vezes nos MTV Europe Music 
Awards e vencedora de Globos 
de Ouro em 2017 e 2018.
Intervenções do presidente 
do município e da presidente 
da Junta de Freguesia 
de Azeitão

IV

Estes são apenas alguns destaques do programa de 2022, o qual é composto por dezenas de atividades a realizar em todas as freguesias do concelho, promovidas pelas 
autarquias e pelo movimento associativo, com divulgação num documento próprio elaborado pela Câmara Municipal de Setúbal, distribuído gratuitamente e com difusão em 
diversos meios, incluindo online.

PRO
GRA

MA
OFI

CIAL
COMEMORAÇÕES 

DO 25 DE ABRIL DE 2022
21 ABRIL . 10H30
TEMPO HISTÓRICO 
E A HISTÓRIA 
DO 25 DE ABRIL 
Debate com historiadores 
sobre a elaboração da História 
da Revolução dos Cravos, 
com moderação do jornalista 
Pedro Tadeu
CMS




