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Paços do Concelho
Praça de Bocage 265 541 500
Edifício do Banco de Portugal
Rua do Regimento de Infantaria
11, 7 | 265 545 180
Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, 27-29
265 537 000
Edifício Ciprestes
Avenida dos Ciprestes, 15
265 247 810
Arquivo Municipal de Setúbal
Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra, 52
Mercado do Livramento
Avenida Luísa Todi, 165, 1.º andar
265 545 390
Casa do Largo – Pousada
da Juventude
Largo José Afonso, 24-25
265 421 082
Casa da Baía
Avenida Luísa Todi, 468
265 545 010
Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442
Turismo – Azeitão
Praça da República, 47
212 180 729

AGENDA

19

DESTAQUES DE MAIO 2022

20 // 29

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MÚSICA
DE SETÚBAL
O certame celebra dez anos numa
edição dedicada ao tema “Vida”,
com concertos, performances,
criações artísticas e exposições
em diversos locais. A partilha
cultural faz o elo de ligação entre
músicos profissionais, nacionais
e estrangeiros, e a comunidade
local.
Org.: CMS | The Helen Hamlyn
Associação Festival de Música
de Setúbal

13 // 22

14 // 28

15 DOM . 10h00

28 // 29 . 15h30

CLIT – CINEMA EM
LOCAIS INUSITADOS
E TEMPORÁRIOS

MULHERES
SARAMAGUIANAS

FINA MARATHON
SWIM WORLD SERIES

Casa da Cultura

ALEGRO
MEIA MARATONA
DE SETÚBAL

Mostra de serigrafias e gravuras
inéditas de sete artistas
portugueses, acompanhadas
de textos de escritoras de língua
portuguesa, interpretativas
do universo de José Saramago.

Prova de atletismo que inclui uma
competição com 21,1 quilómetros
e a Corrida das Famílias, com 5,5
quilómetros, ambas com partida
no centro comercial e meta na
Avenida Luísa Todi.

Gratuito
Ter a sab, das 10h00 às 24h00
Dom, das 10h00 às 22h00
Org.: CMS | Fundação José Saramago

Evento pago
Org.: CMS | Alegro Setúbal
HMS Sports

Complexo Municipal
de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

Parque Urbano
de Albarquel

UTILIDADE
Emergência | 112
Saúde 24 | 808 242 424
Hospital | 265 549 000
Bombeiros Sapadores
265 522 122
Bombeiros Voluntários
265 538 090
Capitania | 265 548 270
Apoio à Vítima | 116 006
Violência Doméstica | 800 202 148
Crianças e Jovens | 265 550 600
PSP | 265 522 018
GNR | 265 522 022

Segunda edição de festival que
propõe sessões de cinema,
concertos e caça ao tesouro, a qual
presta homenagem à atriz Sandra
Cóias.
Org.: Associação Cultural Festroia
Apoio: CMS

Primeira etapa do circuito mundial
de natação em águas abertas, com
competições feminina e masculina
a 28 e prova de equipas mistas
a 29.
Gratuito
Org.: Federação Internacional de
Natação | Federação Portuguesa
de Natação | CMS
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EDITORIAL

u

Câmara Municipal promove
transformação histórica
nos Transportes Públicos

A

existência de um sistema de transportes públicos de qualidade, que cubra eficazmente o nosso território com horários adequados
e em percursos que sirvam a esmagadora maioria das populações, é condição determinante para a qualidade de vida de todos.
Por essa razão, a Câmara Municipal de Setúbal, em conjunto com os restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa,
investiu, decisivamente, na criação de mais e melhores transportes públicos no concelho, numa aposta de valor estimado de
mais de 23 milhões de euros até 2027 e da qual se começam a ver já os resultados no dia 1 de junho de 2022, quando começar a funcionar
em Setúbal a Carris Metropolitana.
Transportes públicos com preços acessíveis por via do Passe Navegante – outra medida histórica financiada pelos municípios – e bons
autocarros que garantam comodidade a quem os usa, equipados com plataformas de acesso a cidadãos com mobilidade e reduzida,
sistemas de informação em tempo real do cumprimento dos horários ou WiFi a bordo, são a melhor evidência de que há, com a Carris
Metropolitana, uma forte aposta não só na mobilidade dos cidadãos, mas, acima de tudo, na sustentabilidade ambiental. É que, com mais
e melhores transportes públicos, é possível reduzir, de forma acentuada, o recurso a viatura particular e, assim, melhorar a qualidade
do nosso ambiente e beneficiar a saúde pública, ao mesmo tempo que se alivia a pressão automóvel nas zonas de maior procura.
A criação de condições para que se possam respeitar as
metas ambientais a que todos estamos obrigados faz-se com
atos concretos e não apenas com declarações de intenções.
Atos que implicam ruturas com hábitos de há muito, que
é imperioso mudar, porque é preciso garantir o nosso
futuro comum. Apostar nos transportes públicos e limitar a
utilização de viatura particular é uma medida essencial para
alcançar essas metas e reconhecidamente uma das formas
mais consensuais de reduzir o aquecimento global.
Como se explica detalhadamente nas páginas deste Jornal Municipal, teremos, a partir do primeiro dia de junho de 2022, mais linhas
(carreiras), maiores frequências na circulação destas linhas, mais viaturas em circulação, novos e melhores autocarros e, acima de tudo,
transportes públicos em todo o território concelhio, da Gâmbia e do Sado a Azeitão.
Simultaneamente, serão disponibilizados novos espaços de estacionamento gratuito em zonas fora do centro da cidade, que serão
conjugados com a nova rede de transportes públicos para que apenas se traga o carro para as zonas centrais da cidade em caso de absoluta
necessidade.
Contribuir para uma cidade mais sustentável, mais amiga do ambiente e da saúde pública e mais disponível para as pessoas, e não apenas
para os carros, é um dos nossos mais fortes compromissos. Por isso, assumimos, com confiança, esta transformação histórica na vida
da nossa cidade, seguindo experiências já validadas em centenas de cidades nacionais e europeias. Porque só assim poderemos continuar
a fazer mais e melhor cidade, Mais Setúbal.

Investimento Municipal em transportes
públicos representa forte aposta não
só na mobilidade dos cidadãos, mas, acima
de tudo, na sustentabilidade ambiental

UCRÂNIA

CONTAS

LUÍSA TODI

A Câmara Municipal de Setúbal foi alvo
de um conjunto de acusações a propósito
do acolhimento de refugiados da guerra
da Ucrânia que as investigações em curso
se encarregarão de esclarecer. Rejeitamos toda
e qualquer insinuação sobre os procedimentos
municipais em matéria de acolhimento de
refugiados. A nossa preocupação nesta matéria
ficou bem clara numa carta que enderecei ao
senhor Primeiro-ministro, na qual o questionei,
diretamente, sobre a idoneidade da associação
que, com o apoio unânime de todos os partidos
representados na CMS, connosco colabora
desde 2005. O senhor Primeiro-ministro optou
por não responder às questões que colocámos.
Se tivesse havido resposta, seguramente muita
da especulação criada teria sido evitada.
(Ver declaração na página 7)

Se ter uma maioria absoluta não deve ser
sinónimo de poder absoluto, as maiorias
relativas também não devem ser alvo
da prática de constante bloqueio da ação
governativa quotidiana. Minorias que, distraídas
com a permanente criação de dificuldades,
votaram até contra a prestação de contas
da Câmara Municipal apenas com a finalidade
de criar obstáculos à gestão camarária. Esta
é uma opção que se torna ainda mais
extraordinária quando se sabe que estamos
perante um documento puramente técnico,
que recolheu um parecer favorável do Revisor
Oficial de Contas do município no qual
se assegura que as contas municipais estão
de acordo com as disposições contabilísticas
e legais aplicáveis.

O processo de requalificação da casa onde
nasceu Luísa Todi vai avançar em breve.
Trata-se de uma iniciativa de grande valorização
e promoção da cultura local e da projeção de
Setúbal a nível nacional e internacional. Depois
de uma fase de requalificação de grandes
equipamentos como o Forte de Albarquel
e o Convento de Jesus, é agora a vez de criar
as condições para que vários agentes que
promovem e divulgam as artes e a cultura
setubalense possam ter acesso a melhores
condições para desenvolverem a sua atividade,
designadamente em matéria de instalações.
Progressivamente, o concelho de Setúbal
estará ao mais alto nível de referência
na área da cultura e do desporto, no que
é a concretização da ideia de continuar
a construir mais cidade, mais Setúbal.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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PRIMEIRO PLANO

A Carris Metropolitana
começa a operar em
Setúbal a 1 de junho,
num projeto que junta
mais mobilidade,
melhor ambiente,
maior conforto e
poupança familiar.
A frota de autocarros
é nova e moderna
e as carreiras foram
aumentadas, reforçadas
e melhoradas, com
apoio determinante
do município

Autocarros
modernos
aumentam
mobilidade
APOSTA MUNICIPAL DECISIVA

S

etúbal integra o lote dos
primeiros concelhos onde a nova Carris Metropolitana começa a
operar já a partir de 1 de junho,
data em que se verifica um reforço sem precedentes na qualidade e quantidade da oferta de
transportes públicos rodoviários.
O concelho integra o Lote 4 da
Área Metropolitana de Lisboa,
juntamente com Alcochete, Moita, Montijo e Palmela, o primeiro conjunto, de entre os quatro
em que a região administrativa
foi organizada no âmbito da gestão da mobilidade integrada, a
ver o serviço a entrar em funcionamento, sendo que os restantes recebem a nova Carris um
mês depois, a 1 de julho.
Só em Setúbal vai registar-se um
acréscimo da rede da ordem dos
40 por cento, valor que incorpora os reforços das linhas, transversais a todo o concelho – nova
designação para as carreiras –,
bem como das frequências e horários dos autocarros.
Com o novo serviço de autocarros e o correspondente crescimento e melhoria da cobertura
de transporte público rodoviário no concelho, é esperado um
aumento da mobilidade, depois
do verificado com medidas específicas adotadas pelo município
e com o lançamento do passe Navegante a 1 de abril de 2019.

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
MAIO 2022

Este passe, com valores muito
reduzidos para as famílias, adotado na Área Metropolitana de
Lisboa, e as restantes ações relacionadas com transporte público já implicaram um investimento da Câmara Municipal de
Setúbal de perto de 9,3 milhões
de euros. Até 2027, o montante
cifra-se nos 23 milhões.
VERDADEIRA REVOLUÇÃO

No Fórum da Mobilidade Elétrica, realizado no Fórum Municipal Luísa Todi a 5 de abril, o presidente André Martins sublinhou
que este investimento nos transportes públicos representa um
ponto de viragem crucial a favor
da mobilidade sustentável, de-

PRIMEIRO PLANO
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vidual por transferência significativa para o transporte público
coletivo, com um crescimento
estimado de 6 para 12 por cento.
MAIS INFORMAÇÃO

terminante para a qualidade de
vida nas cidades.
“Este é, sem dúvida, um excelente
investimento. Um investimento que
configura uma verdadeira revolução em matéria de transportes
públicos. Diria mesmo que uma das
mais importantes transformações
promovidas e apoiadas pelas autarquias locais nestes quase cinquenta anos de Abril”, frisou.
O presidente da Câmara Municipal compreende a urgência
em “investir na mobilidade sustentável e na mobilidade elétrica
como via para contribuir para
a transição energética e enfrentar os problemas da mobilidade
quotidiana, defendendo um estilo de vida seguro e saudável” e
acrescentou que o concelho vai

“finalmente ter transportes públicos de qualidade”.
André Martins apontou, no mesmo encontro, a importância da
entrada em funcionamento, também a 1 de junho, do Interface de
Transportes de Setúbal, terminal rodoferroviário localizado na
Praça da Brasil, servido de parque de estacionamento subterrâneo e de um novo troço de ciclovia que completa um eixo de
circulação para bicicletas entre
a Baixa da cidade e o limite do
concelho na ligação a Palmela.
Esta aposta na mobilidade sustentável deve repercutir-se, já
para um futuro tão próximo
como, entre 2016 e 2026, numa
diminuição de 59 para 49 por
cento no uso do transporte indi-

A Carris Metropolitana, resultante de um concurso lançado pela
AML no valor de 1,2 mil milhões
de euros com o objetivo de substituir as concessões/contratos,
representa o aumento da oferta
e a promoção da pontualidade,
regularidade e confiabilidade do
sistema de transportes coletivos rodoviários na região.
Juntamente com a nova marca da
Área Metropolitana de Lisboa, gerida pela TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, é posta
em prática a renovação e qualificação da frota de autocarros,
com a entrada em funcionamento de veículos não poluentes e
energicamente eficientes.
Além de os motoristas adotarem
estilos de condução mais económicos e seguros, o conforto dos
passageiros é outro dos eixos
prioritários do projeto, em que
os autocarros contam com serviços de informação, rede wifi e
pontos de carregamento USB de
dispositivos eletrónicos.
Os abrigos, ou paragens, vão ter
informação atualizada sobre as
linhas (nova denominação para
as carreiras) e horários e, naquela que é uma das principais novidades, em pontos estratégicos,
com maior serviço, estarão localizados de forma a receber painéis eletrónicos de informação
ao público, onde será apresentada, em tempo real, a estimativa da hora de chegada do próximo autocarro.
LINHAS AUMENTAM

O concelho de Setúbal passa a
disponibilizar 89 linhas ao serviço da população, o que representa um crescimento de 39,5 por
cento na oferta quando comparada com a que se verificava em
2019, em que apenas havia 45
linhas disponíveis.
As linhas passam a ser numeradas com quatro algarismos, sendo o primeiro referente ao lote
no qual o concelho se insere e o
segundo respeitante ao próprio
município. Assim, a maioria das
linhas de Setúbal começa com
“44”, a que se segue o número
da respetiva linha.

NÚMEROS
DO CONCELHO
2 MILHÕES de pessoas, a nível
de residentes na região, são
potencialmente beneficiados pela
área de influência da frota a operar
no concelho de Setúbal.
Cerca de 300.000 crianças, jovens
e profissionais da comunidade escolar
devem ser beneficiados pelo novo
serviço de transportes públicos da Carris
Metropolitana a operar no concelho.
A frota de novos autocarros a operar
em Setúbal é constituída por 135
veículos.
Do total da frota concelhia, 23 veículos
funcionam exclusivamente no território
de Setúbal, com os restantes
a estabelecer ligações com outros
concelhos.

4416
15 mins

€
A
B

Paragens estrategicamente definidas
vão integrar painéis eletrónicos com
indicação de linhas e o tempo previsto
para a chegada do próximo autocarro.
Haverá 31 Painéis de Informação
ao Público (PIP).
23 MILHÕES é o investimento total
a transferir pela Câmara Municipal
de Setúbal para os Transportes
Metropolitanos de Lisboa entre 2019
e 2027. A TML é a empresa com
a gestão da Carris Metropolitana,
mediante concertação dos 18
concelhos que constituem a AML.
+66,7% no aumento da frequência.
Mais autocarros e mais linhas
significa mais serviço e menos tempos
de espera para os passageiros.
487.803 circulações por ano. Por
outras palavras, cresce 79 por cento
o número total de viagens estimadas,
anualmente, no concelho de Setúbal.
807 circulações de noite, com linhas
noturnas, entre as 20h00 e as 23h30,
linhas de madrugada, entre 00h00
e as 06h30. O serviço é interrompido
apenas entre as 02h00 e as 04h30.
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ACESSO FACILITADO ÀS PRAIAS

Reforço
nas carreiras

Quando uma linha é de âmbito
intermunicipal começa com “45”
se as ligações forem para os outros concelhos do lote 4 – Alcochete, Moita, Montijo e Palmela
–, “46” nos casos de ligações com
outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa, e “47” quando a ligação é feita entre Setúbal

e a capital. Caso a linha conecte
com concelhos fora da AML, sendo de âmbito inter-regional, os
dois primeiros dígitos são “49”.
Mais linhas, muito mais frequência de autocarros e também durante mais tempo.
Os horários saem reforçados,
com o serviço à população a fun-

cionar entre as 04h30 e as 02h00,
todos os dias da semana.
Depois de o Navegante trazer redução significativa dos preços
das viagens em transporte público dentro e fora do concelho,
a Carris Metropolitana aumenta
de forma determinante a qualidade do serviço.

A ESTREAR
A Carris Metropolitana começa a circular com uma frota totalmente nova na maioria do território
metropolitano e o Lote 4, no qual se insere Setúbal, apresenta dados interessantes de se reter. Todos
os autocarros fornecem acesso a rede wifi e pontos de carregamento USB, estão adaptados a pessoas
com mobilidade reduzida e dispõem de sistema de contagem de passageiros, sendo que parte permite
transporte de bicicletas e tem sistema de videovigilância.
u

NÚMEROS | LOTE 4

237
viaturas novas no
lote 4, para os
concelhos de Setúbal,
Alcochete, Moita,
Montijo e Palmela

12 35 20 20
metros de
comprimento
da maioria dos
veículos

viaturas movidas
a gás

SETÚBAL
89 Linhas. Destas, 53 têm oferta reforçada, 18 são
totalmente novas, 61 intermunicipais, 26
municipais, 2 inter-regionais e 5 circulares
NAVEGANTE
2 Espaços navegantes. Lojas de atendimento ao
público no concelho (futuro Interface de Transportes
de Setúbal) e em Azeitão (local a anunciar), com
bilheteira, perdidos e achados e sala de espera
1 Quiosque Navegante. Localizado no Centro
Comercial Alegro, permite criar, na hora, novas
adesões e passes Navegante
30 a 80 Euros. O passe individual para Setúbal
custa 30 euros por mês. Para circular em toda
a AML, 40 euros. Para famílias, no concelho, é 60

autocarros
elétricos

sprinters, mais
curtos, de 15
lugares, para
arruamentos
estreitos

4
longo curso,
com 15 metros
de comprimento

euros e, para o território metropolitano, é 80.
Maiores de 65, reformados e pensionistas pagam
20 euros. O passe é gratuito para crianças até
12 anos e antigos combatentes.
Reduções de 50% (agregados no Escalão A)
e 25% (B), com o Passe Social+
ZAPPING. Serviço de carregamento de cartão
pré-pago, válido em qualquer viagem
de transporte público ocasional na AML. O cartão,
com custo de emissão de 50 cêntimos, pode ser
adquirido e carregado, com o mínimo de três euros,
e tem validade de um ano. As tarifas, inferiores
às dos bilhetes de bordo, são de 0,85 € (dentro
de Setúbal) 1,25 € (entre concelhos) e 3,10 €
(para Lisboa)

nA Câmara Municipal aprovou, a 7 de abril,
o “Arrábida Sem Carros e em Segurança 2022”,
que define as regras de acesso às praias do
concelho na época balnear, com um reforço
significativo do transporte público para
garantir segurança e comodidade.
Com o programa, aprovado em reunião pública
e em vigor entre 10 de junho e 18 de setembro,
é adotado um conjunto de medidas que
permitem a circulação de veículos de
emergência e socorro e melhoram as
condições ambientais das praias, entre as quais
se encontra a proibição diária de circulação
de automóveis, nos dois sentidos de trânsito,
das 07h00 e as 20h00, entre os parques
de estacionamento das praias da Figueirinha
e do Creiro.
Os transportes públicos, até pelo facto de
o parque de estacionamento da Secil estar
encerrado devido a obras, são a alternativa
natural e viável.
O serviço mantém as mesmas linhas, mas é
consideravelmente reforçado e está integrado
na Carris Metropolitana, o que permite
a utilização do passe Navegante. A aquisição
de título ocasional tem o valor de 1,25 €, se
comprado a bordo, ou de 0,85 €, pré-comprado.
As cinco linhas são a Creiro – Interface
Transportes Setúbal (Praça do Brasil), com 90
circulações diárias, a Figueirinha – Centro
Comercial Alegro, com 42, as circulares da
Praia de Albarquel, que serve até às Fontainhas,
com 34 circulações diárias, e das Praias
Arrábida, com 23, e a Brejos de Azeitão
– Creiro, com quatro circulações diárias.

DECLARAÇÃO
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Declaração do Presidente
da Câmara Municipal de Setúbal
REUNIÃO PÚBLICA DA AUTARQUIA DE 04/05/2022

P

erante as notícias relacionadas com o acolhimento em Setúbal, pelos serviços desta Câmara Municipal, de refugiados da guerra da Ucrânia e subsequentes desenvolvimentos públicos
e políticos, entendo que é fundamental clarificar algumas
questões relacionadas com esta matéria, designadamente no que se refere ao relato dos factos mais relevantes.
A Câmara Municipal de Setúbal tem, desde há muito,
prestado permanente apoio no acolhimento a todos os
imigrantes e refugiados que procuram o nosso território em busca de uma vida melhor e de proteção.
Estamos muito orgulhosos de ter uma comunidade imigrante diversificada, mas plenamente integrada na comunidade setubalense.
Quero, também, recordar que, no dia 28 de fevereiro, tive
a oportunidade de, publicamente, afirmar, nos exatos
termos e palavras que se seguem, que a “agressão militar da Rússia na Ucrânia merece a minha inequívoca
condenação” e de apelar “à paz, ao cessar-fogo e à realização de negociações que permitam a coexistência pacífica entre povos”.
Foi exatamente neste contexto que, nesse mesmo dia
28 de fevereiro, quatro dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Câmara Municipal de Setúbal enviou
um ofício ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em
que disponibiliza instalações municipais para acolher
refugiados ucranianos que procurem Portugal.
O gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros agradeceu, por correio eletrónico, no dia 2 de março, a disponibilidade municipal e informou-nos que iria remeter
o assunto para o Alto Comissariado para as Migrações.
Na sequência desta comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, realizámos, no dia 7 de março, uma
reunião por videoconferência com o Alto Comissariado
para as Migrações.
Neste mesmo dia iniciámos os procedimentos necessários para a criação de um gabinete municipal de apoio
a refugiados, que geriu, desde então, todas estas matérias, tendo apoiado e acolhido os refugiados ucranianos
que procuraram o nosso território.
Este gabinete contava com a colaboração da EDINSTVO –
Associação de Imigrantes de Leste, nos termos do protocolo firmado pela Câmara Municipal com esta associação desde 2005, protocolo esse sempre aprovado também pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Esta associação colabora, desde há muito, com entidades como o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
a Segurança Social e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
No dia 11 de março, promovemos a realização de uma
reunião extraordinária do Conselho Local de Ação Social
de Setúbal, tendo como único ponto da Ordem de Trabalhos a informação sobre acolhimento, proteção e integração
de pessoas deslocadas do conflito de guerra da Ucrânia.
A decisão mais relevante desta reunião foi a criação de um
grupo de trabalho para acompanhar o acolhimento de
refugiados, grupo de que fazem parte a Câmara Municipal, o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal,
a PSP, a GNR, o Agrupamento de Centros de Saúde da
Arrábida, a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza, a Cruz
Vermelha Portuguesa, a ACM – Associação Cristã da Mocidade, a SEIES – Sociedade de Estudos e Inovação de Setúbal, a Cáritas Diocesana de Setúbal, a EDINSTVO – As-

sociação de Imigrantes de Leste, o Centro Hospitalar de
Setúbal, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes.
Em 8 de abril, tivemos conhecimento de uma entrevista da senhora embaixadora da Ucrânia à CNN Portugal
em que a diplomata diz temer pela segurança dos refugiados ucranianos que chegam ao país, porque haveria
“organizações pró-russas’ que estão infiltradas no apoio
aos refugiados e que ‘podem receber informação sobre
os dados pessoais destes refugiados e dos seus familiares
que lutam no exército ucraniano”.
A senhora embaixadora informa que terá discutido esta
questão com a senhora secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, a doutora Sara Abrantes Guerreiro,
e afirma ainda que, e passo a citar, “concordámos que é
necessário resolvê-la. Na nossa opinião, precisamos de
alterar esta lista e excluir as associações pró-russas porque no colégio ucraniano têm de ser incluídas só aquelas
que representam a comunidade ucraniana”.
Como exemplo destas associações supostamente “pró-russas”, a diplomata ucraniana indica a associação
EDINSTVO. A representante da Ucrânia assegura que
“estas associações pró-russas que têm a ligação muito
estreita com a Embaixada russa podem receber informações sobre os dados pessoais destes refugiados, mas não
só sobre eles, também sobre os familiares que agora estão
na Ucrânia e participam no exército ucraniano e podem
também informar os seus familiares sobre a situação no
território da Ucrânia. E esta informação também é interessante, claro, para a inteligência russa”.
Tomei a iniciativa, na manhã seguinte, dia 9 de abril, sábado, de enviar uma carta ao senhor primeiro-ministro, por
correio eletrónico. Nesta carta escrevi o seguinte: “Apelamos (…) com toda a veemência que o senhor primeiro-ministro clarifique, com a máxima urgência, com a senhora embaixadora as reais intenções do que foi afirmado, assim como a veracidade das afirmações da diplomata no que respeita à conversa que terá mantido com a senhora secretária de Estado da Igualdade e das Migrações.”
Este mesmo texto, enviado no dia 9 de abril, foi convertido em ofício e de novo enviado por correio eletrónico
para o senhor Primeiro-ministro na segunda-feira, dia
11 de abril. No mesmo dia, o ofício foi enviado em papel
por correio normal para o chefe do governo.
Não obtivemos qualquer reposta até 29 de abril, o dia
em que o semanário “Expresso” publica uma notícia em
que levanta suspeitas sobre o atendimento a refugiados
ucranianos feito por uma funcionária do quadro da Câmara Municipal, de nacionalidade portuguesa e origem
russa, ao mesmo tempo que levanta suspeitas sobre relações desta funcionária e do seu marido, dirigentes da
EDINSTVO, com as autoridades russas.
A resposta do gabinete do Primeiro-ministro, também
enviada por correio eletrónico no dia 29 de abril, informa que a carta do presidente da CMS foi remetida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta resposta, enviada em ofício, não contém data de saída dos serviços da
presidência do Conselho de Ministros.
No mesmo dia 29 de abril, face a esta situação, tomei
a iniciativa de enviar, por correio eletrónico, ao senhor
ministro da Administração Interna um pedido formal
de investigação aos procedimentos municipais em ma-

téria de acolhimento de refugiados da guerra da Ucrânia,
pedido que obteria resposta no dia 1 de maio em mensagem de correio eletrónico assinada pelo senhor chefe
de gabinete do senhor ministro da Administração Interna.
O senhor ministro, através do seu chefe de gabinete, informa que não cabe àquele ministério a realização de
inspeções, inquéritos e sindicâncias às autarquias locais e que, em relação à alusão de transmissão indevida
de dados pessoais, essa é uma matéria que deverá ser
tratada pela Comissão Nacional e Proteção de Dados.
No dia seguinte, 2 de maio, o chefe de gabinete do ministro da Administração Interna remete, por correio eletrónico, ao chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Setúbal, ofício em que, complementarmente
ao ofício de 1 de maio, informa que o assunto foi encaminhado para o Ministério da Coesão Territorial e para
a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
No mesmo dia, a senhora ministra da Coesão Territorial
remete ofício em que informa a Câmara Municipal de que
solicitou à Inspeção-Geral de Finanças que promova a
análise da situação e a realização de adequada ação tutelar administrativa.
Já na manhã de hoje, dia 4 de maio, foi-nos comunicado
formalmente, por uma destas entidades, que se iriam
iniciar, em breve, diligências nesta autarquia para apuramento de factos relacionados com o funcionamento
dos serviços da Câmara Municipal de Setúbal em matéria de acolhimento de refugiados.
Voltando atrás nesta cronologia dos factos, quero destacar que, ao princípio da tarde do dia 1 de maio, o senhor Presidente da República disse, em declarações públicas, que, no que respeita à investigação dos factos,
existem “autoridades competentes para isso, quer do
ponto de vista judicial, quer administrativo” e acrescenta
que não vai estar a avançar conclusões sobre matérias
e factos que podem ser investigados pelas autoridades
competentes. Disse ainda o senhor Presidente da República que, “se houver problemas de ilegalidade”, os tribunais poderão intervir, assim como a “inspeção que deve
acompanhar o poder local”.
A ordem em que os factos ocorreram é da maior importância. Por isso, realço que ao fim da tarde deste mesmo
dia 1 de maio, o senhor Primeiro-ministro fez, pela primeira vez, declarações públicas sobre o caso, referindo
designadamente que, relativamente ao pedido de inquérito solicitado pela Câmara Municipal de Setúbal ao Ministério da Administração Interna, tal pedido seria remetido para o Ministério da Coesão Territorial e para a
Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Perante o que acabo de expor, e face à comunicação que
já hoje recebemos de uma das entidades apontadas pelo
senhor Primeiro-ministro, que nos dá conta, oficialmente, de que se vão iniciar as diligências para apuramento
dos factos, entendemos que, a partir deste momento e
até à conclusão destas diligências, deveremos evitar voltar a comentar publicamente este assunto.
Empenhar-nos-emos no apoio que for julgado necessário para o apuramento dos factos.
André Martins
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
Setúbal, 4 de maio de 2022
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Setúbal considera que
mais responsabilidades
decorrentes das novas
competências atribuídas
às autarquias deviam
ter sido acompanhadas
dos respetivos recursos
humanos e financeiros.
O município acolheu
novos trabalhadores
para a área da Educação
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TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO

Novos trabalhadores
recebidos pela autarquia

vêm trabalhar connosco”, acentuou o autarca.
Apesar de o Estado afirmar que
será transferido o dinheiro correspondente aos salários dos trabalhadores que ficam a cargo das
autarquias, “é preciso também
transferir para as câmaras municipais os meios financeiros imprescindíveis para uma multiplicidade de tarefas que são necessárias para garantir com dignidade qualquer posto de trabalho”.
André Martins, acompanhado da
vice-presidente Carla Guerreiro,
que gere os pelouros da Educa-

ção e dos Recursos Humanos,
garantiu que o município de Setúbal vai cumprir as obrigações
em relação às pessoas, apesar
da “enorme quantidade de despesas que é preciso fazer” e que,
indicou, não foram asseguradas
pelo Governo nesta transferência de competências.
Outro aspeto que não foi contemplado pelo Estado, acrescentou, é o facto de ser necessário
“maior suporte administrativo para
processar salários e todas as outras tarefas necessárias à gestão
destes recursos humanos”, ou seja, a autarquia “precisa de mais
trabalhadores para poder fazer
adequadamente esta gestão”.
O presidente André Martins realçou que, apesar de o município
de Setúbal ter aceitado as novas competências sob protesto,
tal “não põe em causa a disponibilidade da autarquia para reconhecer o benefício para as populações de mais e novas competências poderem ser assumidas pelos municípios”.
O que está em causa é que neste
processo de transferência de competências “as câmaras municipais
foram sempre encaradas como
meras tarefeiras que executam
as decisões do Poder Central”, não
lhes sendo concedida a faculdade de participar nas decisões.

do 3.º ciclo e do ensino secundário, respetivos professores e
outros munícipes com interesse
nestas áreas do saber científico.
A palestra, realizada no Cinema
Charlot – Auditório Municipal,
com o tema “Geodiversidade e
Geoconservação”, foi conduzida
por Galopim de Carvalho, geólogo e professor catedrático jubilado, o grande impulsionador do
interesse do público português
pela temática dos dinossauros.
A Pedra Furada é uma formação
rochosa “sobre a qual ainda não
se sabe muita coisa sobre a sua
origem e que é preciso estudar”,
adiantou o antigo diretor do Mu-

seu Mineralógico e Geológico da
Faculdade de Ciências de Lisboa
e do Museu Nacional de História Natural.
O geomonumento setubalense,
com dois a quatro milhões de
anos, é um rochedo de arenito
ferruginoso atravessado por vários tubos verticais ocos, preenchidos por areia solta e clara.
O professor Galopim Carvalho
foi convidado para vir a Setúbal
com o propósito de se efetuar
uma reunião exploratória para
tentar perceber formas de valorizar a Pedra Furada, no âmbito
da qual se realizou a palestra a
31 de março.

O

presidente da Câmara
Municipal de Setúbal,
André Martins, manifestou publicamente
contestação à forma como o Estado transferiu mais competências para as autarquias, mas
mostrou aos novos trabalhadores resultantes desse processo
que eles são bem-vindos.
O autarca deu as boas-vindas aos
trabalhadores das escolas básicas e secundárias do concelho
que passaram para os quadros da
autarquia no âmbito da transferência de competências na área
da educação.
“É com grande alegria que vos
acolhemos na grande família que
é a nossa câmara municipal”, referiu André Martins, a 12 de
abril, no Fórum Municipal Luísa Todi, na primeira de um conjunto de três sessões organizadas pela autarquia para acolher
as mais de cinco centenas de novos trabalhadores municipais.

O presidente André Martins quis receber os novos funcionários que integram a Câmara Municipal de Setúbal

Os funcionários das escolas básicas e secundárias do concelho
integram, desde o dia 1 de abril,
os quadros da Câmara Municipal de Setúbal de acordo com o
determinado pela Lei-Quadro da
Transferência de Competências
para as Autarquias Locais e para
as Entidades Intermunicipais.
O presidente recordou que a Câmara Municipal de Setúbal “assumiu sob protesto” estas novas
competências, o que “nada tem
a ver com os trabalhadores que
passam a integrar os quadros
municipais”.

O protesto, manifestado publicamente em conferência de imprensa realizada a 1 de abril, está relacionado com o facto de as
novas competências se traduzirem em “pesadas responsabilidades” não acompanhadas dos
devidos meios humanos e financeiros para as assumir.
“O que nos foi entregue é muito
pouco. Precisávamos, nós e todas
as câmaras municipais do país,
que nos tivessem sido entregues
mais recursos humanos e, como
é evidente, mais meios financeiros
para suportar estas pessoas que

Ciência valoriza Pedra Furada
nO presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins,
agradeceu no dia 31 de março,
numa palestra científica, ao professor e geólogo Galopim de Carvalho o mérito na preservação da
Pedra Furada, geomonumento
de características únicas localizado no concelho.
“É o responsável por se ter garantido a preservação do que é hoje
um geomonumento classificado
como bem de interesse público”,
frisou André Martins na abertura do encontro, perante alunos

Galopim de Carvalho ajuda a preservar geomonumento
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Francisco Fanhais e João Afonso atuaram com a Banda Filarmónica de Grândola

Renato Sousa e Criatura em espetáculo ComTradições

Um concerto com HMB levou um evento inédito a Azeitão no dia 25 de abril

A luta das mulheres durante o fascismo foi recordada

A ciclovia de Azeitão recebeu o eixo Vendas-Vila Fresca

PROGRAMA DE COMEMORAÇÕES CHEGA A AZEITÃO

Concelho vive 25 de Abril
Durante um mês,
o concelho celebrou a
Revolução dos Cravos
com um vasto e variado
conjunto de atividades.
O programa prossegue
até 2025 para comemorar
os 50 anos do 25 de
Abril. E para deixar um
caminho de futuro

S

etúbal viveu intensamente as comemorações dos 48 anos do 25
de Abril, participando
nas atividades proporcionadas
em todo o concelho pelo município, pelas juntas de freguesia
e pelo momento associativo.
O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins,
assegurou, na sessão solene comemorativa, que a estratégia de
qualificação urbana desenvolvida nos últimos anos é para manter.
O objetivo é continuar a aumentar a qualidade de vida das pessoas, num território que respondeu afirmativamente ao progra-

Carlão deu um espetáculo que encheu a Praça de Bocage na chegada do Dia da Liberdade

O presidente André Martins exaltou os valores de Abril
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Historiadores e politólogos debateram o 25 de Abril

ma de festejos criado para celebrar a Revolução dos Cravos.
Carlão, no dia 24, na Praça de
Bocage, e HMB, dia 25, no Mercado Mensal de Azeitão, ambos
seguidos de fogo de artifício, foram destaques do programa de
2022, que, na música, incluiu ainda, entre outros concertos, uma
homenagem especial pelos 80
anos de Adriano Correia de Oliveira, com Paulo Bragança.
De entre um conjunto de encontros, destaque para o debate “O
tempo histórico e a História do
25 de Abril”, moderado pelo jornalista Pedro Tadeu, com transmissão em direto pela rádio TSF
e nos sites do Diário de Notícias
e do Jornal de Notícias, em que
participaram os historiadores e
politólogos Adelino Maltez, Albérico Afonso Costa, António
Costa Pinto, Fernando Rosas e
Irene Pimentel.
O programa, com um variado
conjunto de atividades para todos os públicos, da cultura ao
desporto, incluindo cerimónias
protocolares, integra um projeto mais vasto, denominado “Venham Mais Vinte e Cincos”, que
assinala, até 2025, os 50 anos
da Revolução dos Cravos.
O objetivo é mostrar a influência do 25 de Abril na sociedade
portuguesa e deixar uma marca
em Setúbal, em particular naqueles que, pela idade, já nasceram em Liberdade, para, assim,
como salientou o presidente André Martins, “continuar a afirmar o sonho de Abril”.
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VEREADORA RITA CARVALHO EM ENTREVISTA
MUNICÍPIO INVESTE 23 MILHÕES ATÉ 2027

REVOLUÇÃO NOS TRANSPORTES PÚBLICOS
CHEGA A SETÚBAL A 1 DE JUNHO
A partir de 1 de
junho vamos
assistir a uma
verdadeira
revolução na
mobilidade dos
setubalenses e de
toda a população
da Área
Metropolitana
de Lisboa com
a entrada em
funcionamento
da Carris
Metropolitana. A
Câmara Municipal
de Setúbal, como
explica nesta
entrevista a
vereadora Rita
Carvalho,
responsável pelos
pelouros do
Urbanismo e da
Mobilidade, está
na linha da frente
desta transformação
histórica

nA criação de um novo serviço de transportes rodoviários
na Área Metropolitana de Lisboa, materializada na Carris
Metropolitana, representa uma
óbvia rutura com a forma como, nas últimas décadas, se
tem tratado o problema dos
transportes públicos nesta região. No que consiste essa alteração?
Esta alteração pressupõe, obviamente, uma mudança significativa de paradigma naquilo que
é o serviço de transporte públi-

co, em particular porque, até agora, não havia intervenção municipal neste serviço e, em resultado dessa intervenção, podemos dizer que haverá significativas melhorias no serviço prestado, em especial nas respostas
específicas às necessidades dos
municípios.
Que dificuldades antevê na
concretização de uma mudança tão intensa como esta, num
concelho em que a utilização
de transportes públicos é mui-

to reduzida? É expectável que
haja uma inversão nestes números?
A dificuldade inicial prende-se,
desde logo, com uma alteração
de comportamento individual.
Desabituámo-nos de utilizar o
transporte público em benefício
do transporte privado. O serviço
de transporte público desqualificou-se muito, nas últimas décadas, em resultado do desinvestimento na qualidade e eficácia do serviço prestado, particularmente no concelho de Se-

túbal. É expectável, é inevitável
uma inversão de hábitos. O novo serviço de transporte público
é muito melhorado em relação
ao que são as atuais condições.
MUDANÇA DE PARADIGMA

Estaremos perante uma mudança de paradigma nos modos de mobilidade das populações do nosso concelho e
da região, em particular no
que respeita à utilização de
viaturas pessoais?
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Claro que sim. É inevitável que
tal mudança aconteça. Em Setúbal e em todas as cidades do
mundo. Há evidências ambientais que obrigam à alteração de
comportamentos e a mobilidade
é uma das áreas que dão forte
contributo à melhoria da qualidade ambiental e das consequentes alterações climáticas que
já se fazem sentir. Além das questões do ambiente urbano local,
é evidente que a cidade não
comporta um número tão elevado de automóveis que se deslocam, circulam e estacionam.

A existência de uma rede de
transportes públicos de qualidade viabiliza a implementação de maiores limitações ao
acesso automóvel ao centro
das cidades?
Não há inibições concretas a esse acesso, mas obviamente que
o novo serviço de transportes
públicos, mais adaptado às necessidades, trará melhores condições para o abandono da utilização de transporte individual.
Não se pode considerar que as limitações devem ser proibições.
A estratégia de mobilidade e de
qualidade ambiental e urbana é
uma matéria que tem tido grande investimento do município nos
últimos anos. Há diversas medidas que têm sido concretizadas
e se complementam. Com a elaboração e aprovação do Plano de
Mobilidade Sustentável de Setúbal foi definida essa estratégia e foram identificados vários
planos de ação que se têm vindo
a materializar.
Um novo serviço de transporte público, no caso de Setúbal,
com significativo investimento
municipal (9,3 milhões de euros
desde 2019), implica a necessária limitação à utilização de viatura própria nas zonas de maior
pressão do tráfego automóvel,
com a criação de zonas de estacionamento gratuitos em zonas
periféricas, em especial na envolvente das áreas com maior
pressão automóvel.
Esses parques periféricos, os
chamados parques de rebatimento, vão ser criados?
Sim, estamos a estudar várias localizações e hoje já existem espaços onde esse estacionamento pode ser feito, nomeadamente nas zonas envolventes do Parque Urbano da Várzea, no Cen-

tro Comercial Alegro e num outro terreno privado, com capacidade significativa, em que aguardamos a autorização do proprietário para a sua utilização.

Qual o papel da Câmara Municipal de Setúbal nesta transformação, que foi até já classificada como uma alteração
histórica pelo que permite na
mobilidade dos cidadãos a
preços reduzidos?
O município assumiu, desde a
primeira hora, esta questão como prioritária.
Quando esta matéria começou
a ser abordada na Área Metropolitana de Lisboa colaborámos
tecnicamente e, como já referi,
financeiramente com investimento do orçamento municipal
para o sucesso do projeto.
Em 2019, com a entrada em funcionamento do passe Navegante,
tivemos um incremento muito significativo para promoção da utilização dos transportes públicos.
Agora, com a entrada em funcionamento de um novo serviço de
transportes, a expectativa não é
menos ambiciosa e é expectável
um aumento dos utilizadores dos
transportespúblicos.Onovoserviço tem outra particularidade
que favorece o seu desempenho.
Há uma contratualização do serviço prestada ao quilómetro e não
por carreira, o que significa que
a rede de transportes, bem como
a frequência das carreiras, pode
ser alterada, adaptada e ajustada
em função das necessidades sentidas, mantendo como referência os quilómetros contratados.
Em termos orçamentais, qual
será o contributo municipal
nos próximos anos para a
Carris Metropolitana e para
o Passe Navegante?
O acordo para a concretização
destas medidas, e que teve início em 2019, considera um investimento total, até 2027, de
23,2 milhões de euros.
Sem os municípios esta mudança teria acontecido?
Seguramente que não teria sido
possível concretizar este processo.
MAIS CARREIRAS,
MAIS HORÁRIOS

Quando falamos de uma mudança de paradigma nos trans-

u

É expectável,
é inevitável uma
inversão de hábitos.
O novo serviço de
transporte público
é muito melhorado
em relação ao
que são as atuais
condições

portes públicos no concelho,
isso traduz-se, concretamente, em que melhorias para os
utentes?
Mais carreiras e mais horários.
O horário de funcionamento do
serviço também é mais alargado. O serviço está em funcionamento das quatro e meia da
manhã até às duas da manhã do
dia seguinte, ou seja, na prática
apenas é interrompido entre as
duas e as quatro e meia da manhã. Obviamente que este não é
o horário de todas as carreiras,
mas sim naquelas em que foi
identificada essa necessidade.
No entanto, existe sempre a hipótese de fazer acertos de melhoria aos serviços, se assim se jus-

tificar, perante a procura existente.
No que se refere às viaturas em
particular, todos os autocarros
são completamente novos, todos
têm uma plataforma de acesso
rebaixada para acesso a pessoas
com mobilidade condicionada e
são equipados com WiFi e pontos de carregamento USB.
Por outro lado, em paragens localizadas em zonas de maior utilização, serão colocados Painéis
de Informação ao Público, onde
é disponibilizada a informação
em tempo real. Quer isto dizer
que podemos estar na paragem
e perceber quanto tempo falta
para chegar o autocarro que pretendemos apanhar.
Haverá ainda uma aplicação, para
utilização online, com disponibilização das linhas e respetivos
horários e que também permite o cálculo do trajeto mais adequado, com informação da origem, destino e quais as carreiras que devem ser utilizadas.
É, por isso, também absolutamente expectável uma melhoria do serviço e uma alteração
dos pressupostos de mobilidade, invertendo, tendencialmente, a necessidade de recurso ao
automóvel.
Quais as mudanças que vão
acontecer nos transportes para
as praias em época balnear?
Este ano haverá um reforço significativo do serviço em todas as
carreiras, ou seja, com uma maior
frequência dos horários. O mesmo irá a acontecer na época não
balnear, em que teremos um reforço do serviço para este território.

Uma das dificuldades mais
sentidas em matéria de transportes públicos no nosso território é a inexistência de linhas regulares para as zonas
limítrofes do concelho. A Carris Metropolitana acaba com
estas dificuldades?
A definição do novo sistema teve em conta as necessidades de
acesso a serviços e equipamentos já existentes, como escolas,
centros de saúde, hospitais, lares. Uma das grandes reivindicações existentes em matéria de
transportes públicos residia na
necessidade de melhores acessos às “franjas” do concelho, ou
seja, às freguesias fora do centro
urbano da cidade, que tinham um
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serviço muito fragilizado. Haverá, a partir de 1 de junho, um reforço nas carreiras que responde às necessidades de quem aí
reside e que melhora a relação
destas populações com o centro
urbano da cidade e os equipamentos sociais e de saúde com
maior procura. Na Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, por exemplo,
haverá uma carreira de acesso
ao Centro de Saúde do Sado.
Azeitão passa a ter transporte
público que não apenas aquele que atravessa a freguesia em
direção a outras localidades?
Sim. Na situação atual, Azeitão
não tinha serviço público de
transporte de passageiros, havendo apenas carreiras que por
ali passavam. Com o novo serviço, foi desenhada uma nova rede de carreiras, com um serviço interno neste território. Entre outras, haverá uma carreira
circular que fará serviço unicamente no interior deste território e com horário reforçado.

Há um número muito considerável de habitantes do concelho que se desloca diariamente para Lisboa. São esperadas
alterações nestas linhas?
Haverá reforço dos horários nas
linhas para Lisboa, ou seja, da
frequência do serviço, havendo
assim maior facilidade no acesso à capital. As carreiras farão
alternadamente, a saída ou do
ITS (Interface de Transportes de
Setúbal, na Praça do Brasil) ou
da Várzea.
Como funcionará o novo Interface de Transportes? Haverá alguma complementaridade com o terminal provisório da Várzea?
O ITS será o terminal central,
que funciona como “zona de toque” de grande parte das carreiras que passam na cidade. A decisão de construção desta interface resultou da necessidade de,
num único local, congregar vários tipos de transporte público,
os autocarros, os comboios, e
modos suaves de mobilidade. É,
também, um espaço que, de forma estruturada e organizada, tem
condições de estacionamento e
serviço de táxi. O terminal da
Várzea deixa de ter a função de
estacionamento de autocarros,
mantendo o serviço das carreiras que já tem atualmente.
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SEBASTIÃO DA GAMA – 98 ANOS

S

e, hoje, dedico estas palavras a Sebastião da Gama é porque,
ao contrário do que escreveu no Pequeno Poema “Quando
eu nasci, ficou tudo como estava…”, não, não ficou tudo como
estava.
Certa de que quando escreveu estes e tantos outros versos não
tinha, ainda, noção do impacto das suas palavras e acredito que
nem na morte tomou consciência da sua grandeza.
Confiou-nos muitos dos segredos sobre a felicidade, de como é fácil
encontrá-la nas coisas mais mundanas e banais, que são afinal tão
raras e únicas, como a perfeição da natureza ou o amor.
“O Segredo é Amar”, uma lição tão profundamente simples nas
palavras de Sebastião da Gama, que se eternizou pela sua obra
e que deixa em todos nós Azeitonenses saudades de uma voz que
se ouviu por apenas 27 anos, mas cujo eco perdura ainda hoje.
A palavra “apenas” talvez nunca tenha sido tão relativa, porque
o seu modo singular de ser, a dimensão humana, o olhar atento
contemplando tudo e todos os que o rodeavam, a forma como fez uso
da palavra e nos fez olhar em redor fazem com que Sebastião da
Gama nos tenha oferecido um Mundo que, sem sabermos, já era nosso.
Fez da Serra a sua Mãe, consciente que foi esta quem o pariu
enquanto poeta!
Percorreu o seu ventre, testemunhando o seu esplendor, sentiu os
cheiros, ouviu o chilrear de diversos pássaros, conheceu mais de mil
flores e elas conheceram-no também. A serra ofereceu-lhe as suas
entranhas e o Poeta da Arrábida caminhou por elas até não mais as
largar.
Foi poeta e professor. Duas condições, nele, indissociáveis, visto que
era também com poesia que exercia o seu papel de docente, onde,
com a sua sensibilidade, deixou reflexões tão profundas e didáticas
que, ainda hoje, 70 anos após a sua póstuma publicação, são uma
lufada de ar fresco no que diz respeito ao ensino.
“É para nota?” (E havia medo na voz.) “Não. É para aprender” Pois
sim senhor, para aprender é que é: para eu aprender, para o aluno
aprender; para estarmos mais perto um do outro: para partirmos
a aula ao meio: pataca a mim, pataca a ti.”
Consciente de que ensinava de um modo diferente, onde o aluno era
em si a maior motivação, Sebastião da Gama não vivia na soberba
de se achar maior que os demais. Aliás dizia que era dele “o bom
propósito de ir melhorando e de chegar um dia (se o espírito se não
acovardar com o tempo) em que serei quase um bom professor”.
E assim: “É justamente nesse dia que eu morrerei: quando for
quase um bom professor”.
Sabemos que morreu da doença, tuberculose, de que padecia
desde a adolescência, mas perante o exposto direi sempre que
Sebastião da Gama morreu porque já era um bom professor.
Descreve, na sua poesia, uma lúcida aprendizagem da morte, não
como desistência e desalento, mas como confiança na vida, com
a certeza que partiria cedo.
“Que a Morte, quando vier, não venha matar um morto. Quero
morrer em pujança. Quero que todos lamentem”.
Incentivou-nos a sonhar. “Pelo sonho é que vamos” será sempre
uma das frases, um dos poemas mais emblemáticas da sua obra.
Curiosamente publicada postumamente e por isso não posso deixar
de fazer referência a Joana Luísa Gama. Amiga, companheira, sua
mulher amada. Sem ela teria sido impossível perceber a dimensão
da obra do Poeta. O amor foi mais uma vez o segredo e Joana
Luísa, com inúmeras e diversas ações perpetuou Sebastião da Gama.
Sebastião da Gama continua vivo em Azeitão. Honramo-lo com
uma estátua na Praça da República (Rossio) e mais recentemente
podemos viajar na sua história e da sua amada visitando
a Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama, onde podemos
encontrar algum do seu espólio literário e pertences pessoais.
Diz-se que somos imortais enquanto alguém se recordar de nós
e assim Sebastião da Gama viverá sempre.
Parabéns pelos seus 98 anos! Que continuemos a guiarmo-nos pelo
sonho.
Sónia Paulo
Presidente da Junta de Freguesia de Azeitão

O evento desportivo percorreu as ruas da freguesia do Sado

SADO | SÃO SILVESTRE JUNTA 250 PARTICIPANTES

Festa do atletismo
A São Silvestre do Sado
voltou à estrada para
fazer a festa do
atletismo. À competição
de dez quilómetros
juntou-se o lazer, com
uma caminhada e uma
corrida para os miúdos

u

J

oão Bragadeste e Laura Grilo venceram, a 26
de março, a 23.ª edição da São Silvestre do
Sado/IPS, tradicional competição de atletismo de dez quilómetros que percorre as ruas da
freguesia, num percurso repartido entre o urbano e o natural.
Ao pódio subiram João Bragadeste, Luís Margarido e Jorge
Robalo, todos do Vitória Futebol Clube, assim como Laura
Grilo, do Clube de Praças da Armada, Palmira Quinhama, da
Walk and Run, e Isabel Mateus,

a participar a título individual.
Além da competição principal,
com início e fim defronte da sede da União Praiense, o evento
de atletismo contou com uma caminhada de cinco quilómetros
e com a Corrida dos Flamingos,
para os mais novos.
A 23.ª edição da prova, adiada
de dezembro de 2021 em virtude da evolução da pandemia de
covid-19, teve organização da
União Praiense, da Junta de Freguesia do Sado e do Instituto Politécnico de Setúbal, com apoio
da Câmara Municipal de Setúbal.

BREVES | SÃO SEBASTIÃO

AULA ESPECIAL DE OLARIA

SENIORES VISITAM OCEANÁRIO

A Oficina de Partilha do Espaço MaiorIdade, projeto
da Junta de Freguesia de S. Sebastião que promove
o desenvolvimento da expressão criativa individual,
a motricidade fina e a destreza manual na população
sénior, recebeu, a 25 de março, no Auditório
Germano dos Santos Madeira, uma aula prática de
olaria. As seniores experimentam esta arte numa
sessão conduzida por Susana Costeira, do atelier
Olaré, aprendendo técnicas de introdução
à modelação do barro branco, que transformaram
em peças de cerâmica como pratos e copos.

Mais de centena e meia de seniores visitaram o
Oceanário de Lisboa, nos dias 21, 22 e 28 de março.
A autarquia organizou três visitas livres, com um
valor de entrada individual promocional de cinco
euros, e proporcionou transporte gratuito. A visita
integrou o programa + 55, com o qual a Junta de
Freguesia de S. Sebastião proporciona experiências,
atividades e passeios, gratuitos ou com baixos
custos, pensados para a população sénior local,
numa promoção do envelhecimento ativo com
momentos de convívio, lazer e aprendizagem.
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SADO

VOLUNTÁRIOS
EM LIMPEZA

Uma ação de limpeza da zona
costeira da Avenida Baía de Setúbal,
na zona industrial da Mitrena, juntou,
nos dias 5 e 6 de abril, a Junta
de Freguesia do Sado, a Ocean Alive e
setenta voluntários do Colégio de São
Tomás, de Lisboa, na preservação
do território.
Além da operação de limpeza
ambiental, foi realizada, no dia 7,
uma ação de sensibilização com
a população local com o objetivo
de consciencializar as pessoas para
a necessidade de proteção marítima,
em particular durante os períodos
de captura de marisco.

u
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UF SETÚBAL

ÁRVORE E ÁGUA
DEFENDIDAS

Os dias mundiais da Árvore
e da Água motivaram um
conjunto de ações
desencadeadas pela União
das Freguesias de Setúbal
de salvaguarda destes bens.
O Dia Mundial da Árvore, 21
de março, serviu para
sensibilizar para a importância
das árvores urbanas e, neste
âmbito, a Junta está a
preparar a publicação Roteiro
das Árvores Classificadas
no Território da União
das Freguesias de Setúbal
e a instalação de novas
placas identificativas junto
do património arbóreo.
Já o Dia Mundial da Água,
a 22 de março, promoveu
ações para uma gestão mais
sustentada deste recurso, com
a Junta a adotar medidas de
poupança em equipamentos,
nomeadamente com
a instalação de redutores
de caudal.

UF SETÚBAL

LIVRO COM
SENTIMENTO

BREVES | SADO

TEATRO EM DOSE DUPLA

As peças “O Sol de João” e “Cenas Absurdas”, criações do grupo
de teatro do Instituto Politécnico de Setúbal, apresentaram-se a 27
de março, no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado.
Guilherme Morais, Madalena Salgado, Mónica Mecha e Margarida
Guerreiro interpretaram as duas peças que proporcionaram ao público
as diferentes emoções humanas. “O Sol de João” e “Cenas Absurdas”,
narrados por Sara Magalhães, Ana Marmelo e Margarida Pereira
e José Gil, marcaram as comemorações do Dia Mundial do Teatro.

ATIVIDADES SOCIAIS

Apoio à inserção profissional, orientação de jovens e incentivo
à participação cidadã e ao desenvolvimento de ideias inovadoras são
proporcionados pelo projeto Siga 2.0, com ações no Polo Social
e Cultural da Freguesia do Sado.
Este projeto constituiu um Contrato Local de Desenvolvimento Social
coordenado pela Cooperativa SEIES e desenvolve ainda atividades
lúdico-pedagógicas durante o período letivo e férias escolares.
Informações: 265 547 450, 913 128 030 e siga2.0.clds4g@gmail.com.

A obra “Amor e Vinho,
da poesia Luso-Árabe à Nova
Música Portuguesa” foi
apresentada a 2 de abril
na Taberna do Fernando dos
Jornais, no Bairro da Fonte
Nova, em iniciativa da União
das Freguesias de Setúbal
com o investigador e autor
do livro Eduardo Raposo.
A apresentação da obra
literária que contribui para
o estudo das origens e da
evolução da música popular
portuguesa foi conduzida
pelo jornalista Pedro Tadeu
e incluiu apontamentos
musicais por Ruben Martins.
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A Junta de Freguesia de
São Sebastião ofereceu
à população um
espetáculo gratuito
de duas mulheres
da cidade. O evento
esgotou a lotação
do Auditório Bocage

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
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SÃO SEBASTIÃO | ESPETÁCULO COMEMORATIVO DO DIA DA MULHER

Deolinda e Alexandrina
juntam voz e palavras

O

Auditório Bocage recebeu, a 27 de março,
a voz da fadista Deolinda de Jesus e as palavras da poetisa Alexandrina
Pereira num espetáculo comemorativo do Dia Internacional
da Mulher.
Cerca de 170 pessoas assistiram,
gratuitamente, ao concerto “Deolinda de Jesus canta Alexandrina Pereira”, uma oferta da Junta
de Freguesia de S. Sebastião.
“Há dois anos que não comemorávamos desta forma [o Dia Internacional da Mulher] e é uma
felicidade muito grande voltar
agora, em conjunto, a desenvolver esta luta obrigatória e essencial em defesa de uma sociedade mais justa, que elimine discriminações e conceda iguais direitos”, expressou o presidente da
Junta de Freguesia de S. Sebastião,

u

Cerca de 170 pessoas assistiram, gratuitamente, ao concerto “Deolinda de Jesus canta Alexandrina Pereira”

antes do início do espetáculo.
Nuno Costa sublinhou que “a cultura, a poesia, a música são armas essenciais para o progresso
da nossa sociedade e para a nossa
sobrevivência”, uma ideia reforça-

da pela vereadora Rita Carvalho.
A Junta de Freguesia homenageou Deolinda de Jesus e Alexandrina Pereira com a oferta de placas personalizadas que expressam a gratidão da autarquia a duas

nulheres que “têm ajudado a construir uma sociedade mais justa,
solidária, inclusiva e humanizada”, salientou Nuno Costa.
A fadista apresentou, perante
uma casa cheia, as canções do seu

álbum “Deolinda de Jesus canta
Alexandrina Pereira”, acompanhada pelos músicos Carlos Fonseca, na viola de fado, Luís Ribeiro, na guitarra portuguesa, e
Miguel Silva, na viola-baixo.

BREVES

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

SÃO SEBASTIÃO

ESTRADA BENEFICIADA

REABILITAÇÃO DE CALDEIRAS

A Antiga Estrada Nacional, na
freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra, foi recentemente beneficiada
numa operação para melhoria das
condições de segurança e circulação
rodoviária.
A intervenção, realizada em março e
abril, centrou-se na reparação do troço
compreendido entre o início da Rua
Francisco Serranito e o fim da Rua da
Liberdade, nas imediações do Parque
de Campismo da Gâmbia.
A obra, que juntou os serviços da
Câmara de Setúbal e da Junta
de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra, consistiu na remoção
de raízes que causavam deformação
no pavimento rodoviário, preparação
da camada de base em tout-venant
e posterior execução de uma nova
camada de betão betuminoso.

Dezenas de caldeiras de árvores estão
a ser intervencionadas no Monte Belo
Norte, no âmbito de uma grande
empreitada de requalificação da Junta
de Freguesia de S. Sebastião.
Os trabalhos, que incluem
redimensionamento de caldeiras
e reparação do pavimento circundante,
já abrangeram um total de 70 caldeiras
localizadas nas pracetas Pêro da
Covilhã, António Enes e Padre Américo
e nas ruas Roberto Ivens e das
Caravelas.
A intervenção pretende resolver as
questões associadas à degradação
das áreas pedonais devido ao
desenvolvimento das árvores, uma
problemática transversal a todo o
bairro, observada no terreno no âmbito
do novo ciclo do programa “Ouvir
a População, Construir o Futuro”.
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UF SETÚBAL

POPULAÇÕES
OUVIDAS

O programa “Ouvir a
População, Construir
o Futuro”, que promove
a cidadania ativa entre
Câmara de Setúbal, juntas
de freguesia, instituições
e cidadãos, está em
desenvolvimento por todo
o território do concelho.
De Azeitão a Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, passando
por União das Freguesias
de Setúbal, São Sebastião
e Sado, o programa decorre
com visitas técnicas para os
executivos das autarquias,
em contacto com as
populações, se inteirarem
de necessidades que
possam existir e avaliarem
as soluções a adotar.
A par deste trabalho,
há visitas a coletividades,
instituições culturais e de
cariz social e da área da
saúde, além de reuniões com
comerciantes, empresas
e população em geral.

u
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MOBILIDADE
AMPLIADA

A mostra “Criar em Liberdade” foi inaugurada a 2 de abril na Biblioteca de Azeitão

AZEITÃO

LIBERDADE ARTÍSTICA
A exposição “Criar em Liberdade”,
patente na Biblioteca de Azeitão
até 21 de maio, apresenta
trabalhos de pintura, escultura,
desenho, aguarela, fotografia,
cerâmica, técnicas de vidro e
instalação, entre outras técnicas.
A mostra comemorativa do Dia
Mundial das Artes, 15 de abril,
e integrada no programa dos 50

anos do 25 de Abril, foi inaugurada
a 2 de abril, em cerimónia com
mais de uma centena de pessoas,
pela presidente da Junta de
Freguesia de Azeitão, Sónia Paulo,
dia 2 de abril, na Sala de
Exposições da Biblioteca de
Azeitão em conjunto com
Francisco Palma, com o pelouro
da Cultura na Junta de Freguesia,

e a vice-presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, Carla
Guerreiro.
Os 25 artistas que apresentam
trabalhos nesta exposição
coletiva são de Setúbal, Quinta
do Anjo e Azeitão ou, de alguma
forma, estão ligados a projetos
culturais desenvolvidos
localmente.

Um passeio na Rua José
Carlos da Maia, no Bairro
do Troino, foi recentemente
reabilitado numa parceria
entre a União das Freguesias
de Setúbal, que assegurou
a concretização da obra,
e a Câmara Municipal
de Setúbal, que cedeu os
materiais.
A obra consistiu na
reabilitação de cerca de
trezentos metros de passeio,
em ambos os lados da rua,
com o objetivo de melhorar
as condições de circulação
e de segurança pedonal.

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA

AMIZADE GANHA
MAIS LAZER

BREVES

SÃO SEBASTIÃO

AZEITÃO

INTERVENÇÃO MELHORA PASSEIOS

RUA DA MATA RENOVA PAVIMENTO

A Junta de Freguesia de S. Sebastião reparou o passeio da Avenida da
Bela Vista, por se encontrar bastante degradado, substituindo-o por
piso de blocos de pavê. A intervenção decorreu junto do cruzamento
com a Rua Gil Eanes, a qual também foi melhorada, com a instalação
do mesmo tipo de pavimento, num troço com mais de 30 metros
de comprimento. Estas ações resultam do trabalho que a Junta de
Freguesia de S. Sebastião e a Câmara Municipal de Setúbal estão a
realizar no âmbito programa “Ouvir a População, Construir o Futuro”.

A Rua da Mata, na zona da Jardia, Brejos de Azeitão, é beneficiada
numa operação faseada para melhoria das condições de circulação
e segurança viária e pedonal. Depois do asfaltamento do troço entre
as ruas da Padaria e do Areal, seguem-se mais duas etapas, com a
pavimentação de troços entre a Rua do Areal e a empresa Carmona
e entre o final da Rua da Padaria na ligação com a Rua do Areal, a
executar pelos serviços da Câmara de Setúbal com massas asfálticas
cedidas pela Junta de Freguesia de Azeitão.

Um terreno devoluto na Rua
dos Limoeiros, na Quinta
da Amizade, ganha novas
valências de usufruto público
em resultado de uma
operação de requalificação
da Junta de Freguesia
de Gâmbia-Pontes-Alto da
Guerra.
A obra está em curso e traz
a este bairro uma nova área
de lazer para utilização da
população local, com uma
zona de estadia apetrechada
de mobiliário urbano e
embelezada com várias
espécies vegetais.
Este novo espaço de lazer
vai contar com uma zona
pavimentada exclusivamente
para transeuntes, em formato
de praceta, com bancos de
jardim, e uma área ajardinada
com oliveiras e arbustos
diversos.
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O mês mais jovem do
ano foi comemorado
com mais de duas
dezenas de atividades
para diferentes públicos.
Concertos, exposições,
sessões de cinema,
desporto, formações e
visitas guiadas foram
atrativos do programa
m@rço.28.

U

m concerto de Nenny,
que partilhou uma viagem musical com influências que vão do
funaná cabo-verdiano ao hip-hop e R&B, a 30 de março, foi
um dos destaques do programa
comemorativo do Mês da Juventude, organizado pela Câmara
Municipal de Setúbal em parceria com o movimento associativo.
O cinema também marcou presença no m@rço.28, com a exibição de “A Capela Sistina Underground”, documentário de
Antoine Breuil e Yohann Grignou,
no espaço A Gráfica – Centro de
Criação Artística.
“Faz Ruído pela Igualdade”, que
deu tema a uma conversa com
várias organizações sobre ques-

O concerto de Nenny foi um dos pontos altos do m@rço.28

MARÇO.28 INCLUI VASTO PROGRAMA DE EVENTOS

Mês dedicado aos jovens
tões de índole social, a conferência sobre redes sociais “À Procura do Like!”, com diversos oradores, e a maratona de comédia
“É de Correr a Rir”, com oito jovens humoristas, foram outros
atrativos do programa.
Integrado no m@rço.28 estive-

ram também o Arrábida Walking
Festival, que aliou o turismo de
natureza ao lazer e ao bem-estar, com passeios na Arrábida, e
o “STB: Setúbal Talento a Bordo”, que mostrou o talento dos
jovens em diversas áreas performativas, como ilusionismo,

Projeto social vence prémio
nA Associação Cultural Novas
Ideias – Setúbal Academy recebeu no dia 31 de março, em cerimónia realizada no auditório
da Junta de Freguesia de São Sebastião, o Prémio Voluntariado
Jovem Montepio pelo desenvolvimento de um projeto social e
ambiental no Bairro 2 de Abril.
“As Traseiras” pretende criar um
dos primeiros jardins sustentáveis do país inserido num bairro social, com a recuperação, por
um grupo de voluntários, de um
espaço verde degradado por trás
do Centro Sociocultural Elmano Sadino.
Tendo em conta o cariz inovador, o projeto idealizado pela
Setúbal Academy foi distinguido com o primeiro lugar no concurso nacional do 11.º Prémio
Voluntariado Jovem Montepio,

música, dança, teatro e artes
plásticas.
As comemorações do Mês da Juventude terminaram em abril com
“Desporto à Beira-Rio”, para experimentação de modalidades
individuais e coletivas, a mostra
coletiva “Identidade”, com tra-

balhos de alunos da Escola Secundária D. João II, e a “Block
Party”, iniciativa realizada no
Skate Parque de Setúbal que incluiu uma feira de roupa em segunda mão, concertos, plantações de árvores, oficinas e atividades desportivas.

ALUNOS GANHAM HÁBITOS DE LEITURA

O vereador Pedro Pina participou na cerimónia

organizado pela Associação Montepio e pela Fundação Montepio,
que valeu a atribuição de um
prémio monetário no valor de
2750 euros.
“As Traseiras” contempla ações

de sensibilização da comunidade para as temáticas da sustentabilidade e alterações climáticas e a promoção de boas práticas para a recuperação e manutenção do jardim.

Mais de quatro centenas de crianças e jovens, de todos os níveis
de ensino de escolas do concelho, participaram na sétima edição
do espetáculo “Setúbal – Uma Baía a Ler”, a 29 de março, no
Fórum Municipal Luísa Todi.
Ao longo da manhã, os alunos partilharam atividades de diferentes
expressões artísticas que visam a promoção de hábitos de leitura
nos mais novos, numa iniciativa organizada pelo Grupo de
Trabalho das Bibliotecas Escolares do Concelho de Setúbal,
representado pela Câmara Municipal, por estabelecimentos de
ensino locais e pela Rede de Bibliotecas Escolares.
O espetáculo, que começou com a exibição de um pequeno filme
em que a comunidade educativa lê excertos do livro “A maior flor
do mundo”, de José Saramago, incluiu apontamentos de teatro,
música, leitura e dramatização poética.

CIDADANIA
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NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE CELEBRA ANIVERSÁRIO

Dez anos de grande
transformação na Bela Vista
O projeto municipal
inovador que coloca,
em cinco bairros, os
moradores no centro
da decisão e execução
de ações de melhoria
do território está para
durar. A experiência
dita o êxito do modelo

A

experiência de cidadania e de participação coletiva para concretizar uma transformação sem precedentes no
território da Bela Vista foi enaltecida pelo presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André
Martins, a 12 de abril, nos 10
anos do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade.
“Estamos perante transformações
concretas e positivas que estão à
vista de todas as pessoas que aqui
vivem e que por aqui passam e
que são o resultado do trabalho
e da experiência democrática
das autarquias locais”, afirmou
o autarca em cerimónia no Centro Multicultural.

O presidente André Martins destaca a importância dos moradores na melhoria do território

O Nosso Bairro, Nossa Cidade
resulta de um movimento coletivo e organizado de moradores
de um território formado por
Bela Vista, Forte da Bela Vista,
Alameda das Palmeiras, Quinta
de Santo António e Manteigadas,
apoiado pela Câmara Municipal
de Setúbal e pela Junta de Freguesia de São Sebastião.
A comemoração de dez anos do
programa não se restringe ao período temporal de atividade intensa. “Celebra a experiência concreta daquilo que muitos pensavam ser uma impossibilidade. A

imagem dos bairros da zona da
Bela Vista transformou-se e isso
representou uma profunda transformação na cidade.”
E não faltam factos para comprovar a mudança operada. “Demonstrámos que é possível melhorar a
gestão da habitação pública com
a participação efetiva dos moradores na direção dos destinos do
território, que se pode construir
futuro, dia a dia, com a participação e organização de todos.”
O Nosso Bairro, Nossa Cidade envolve residentes, serviços autárquicos e perto de trinta entida-

des sediadas no território, promovendo ações protagonizadas
pelos próprios moradores, geradoras da participação das pessoas nas decisões que a elas e à
sua comunidade dizem respeito.
“Esta é uma experiência única e
distinta de gestão de habitação
pública em Portugal e por isso
foi reconhecida e valorizada com
seis prémios, nomeadamente o da
Associação Internacional das Cidades Educadoras, que destacou
o Programa como uma boa prática de participação cidadã”, frisou o presidente André Martins.

Alunos sensibilizam contra maus-tratos
nUm espetáculo feito por alunos
das escolas de Setúbal animou,
a 29 de abril, a Praça de Bocage
no âmbito da Campanha Laço
Azul, inserida no Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, de sensibilização para esta problemática.
Esta foi uma das iniciativas locais
da Campanha Laço Azul, promovida pela CPCJ – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens,
com o objetivo de sensibilizar
a comunidade para os direitos
das crianças e dos jovens e para
a importância da prevenção dos
maus-tratos.

Espetáculo alertou para os direitos das crianças e dos jovens

A presidente da CPCJ de Setúbal, Isabel Braz, sublinhou que o
organismo trabalha diariamen-

te com as escolas, protagonistas
de “um papel muito relevante”
na proteção dos jovens, e agra-

deceu a colaboração do município de Setúbal, que qualificou
como “um parceiro importantíssimo” da entidade.
Na tarde de 29 de abril, a Praça
de Bocage acolheu um espetáculo que incluiu música, desporto
e a apresentação de um conto,
com a participação das escolas
Secundária D. Manuel Martins,
Básica 2,3 de Aranguez, Básica
e Secundária Ordem de Sant’Iago, Básica Barbosa du Bocage,
Secundária du Bocage, Secundária D. João II, Básica 2,3 Luísa
Todi, do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas e da Aca-
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MUNICÍPIOS
COMBATEM
A POBREZA

A vice-presidente da
Câmara Municipal de
Setúbal, Carla Guerreiro,
participou a 25 de março,
em Oeiras, na primeira
assembleia intermunicipal
ordinária da RCID – Rede
Intermunicipal de
Cooperação para o
Desenvolvimento, que
elegeu os novos órgãos
sociais.
A Rede Intermunicipal de
Cooperação para o
Desenvolvimento é
constituída por 22 municípios
portugueses comprometidos
com a realização de um
trabalho estruturado e eficaz
no combate à pobreza
no âmbito das ações
de cooperação para o
desenvolvimento com
entidades congéneres nos
Países de Língua Oficial
Portuguesa.
O presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, André
Martins, foi eleito para a
vice-presidência do conselho
fiscal.

demia de Música e Belas-Artes
Luísa Todi.
O Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude,
que tem como símbolo o Laço
Azul, assinala-se em abril para
alertar e sensibilizar a comunidade para esta realidade.
A história do Laço Azul remonta a 1989, quando Bonnie W.
Finney, após um dos netos morrer devido aos maus-tratos infligidos pela mãe e pelo namorado, percorreu os Estados Unidos da América com um laço
azul atado à antena do carro
como forma de chamar a atenção para este problema, o que
originou um movimento que
utiliza aquele símbolo à escala
mundial.
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CULTURA

u

BREVES

LITERATURA AFRICANA EM SESSÃO

“Literatura Africana” deu tema a uma palestra, a 26 de março, que
abordou a vida e obra de uma das mais destacadas escritoras
moçambicanas da atualidade, Pauline Chiziane, vencedora do Prémio
Camões 2021. O encontro, conduzido por Inocência Mata e Regina
Marques, com momentos de leitura de excertos do livro “Niketche –
uma história de poligamia”, decorreu no Museu de Arqueologia
e Etnografia do Distrito de Setúbal/AMRS, que organizou o evento em
parceria com o Movimento Democrático de Mulheres, no âmbito
do programa Março Mulher 2022.

ESCRITORA À CONVERSA NA CASA

A escritora Ana Margarida de Carvalho esteve à conversa, a 25 de março,
na Casa da Cultura, numa sessão literária do ciclo “Muito Cá de Casa”,
para falar sobre as obras que publicou ao longo dos anos, em especial
do mais recente livro de contos, “Cartografias de Lugares Mal Situados
(10 Contos da Guerra)”. “Pequenos Delírios Domésticos”, “O gesto que
fazemos para proteger a cabeça” e “Não se pode morar nos olhos de
um gato” foram outros livros abordados nesta iniciativa, organizada
pelo município em parceria com o atelier DDLX e a livraria Culsete.

RETRATOS DA SOCIEDADE LOCAL

A exposição “Quantas minorias fazem o todo?”, até 17 de julho no
Museu de Setúbal/Convento de Jesus, mostra 24 retratos de
setubalenses fotografados por Maurício Abreu entre 1997 e 2000.
Inaugurada a 7 de abril, a exposição integra o projeto “Retratos de Fim
de Século”, com o objetivo de produzir “um fresco da sociedade de
Setúbal” do final do século XX, de que já resultou um livro, em que as
pessoas integram o todo e, simultaneamente, pertencem a minorias
ou grupos, como uma coletividade, uma forma de expressão, um
clube, uma profissão, uma etnia, uma religião.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL

Edição 10 a caminho
O Festival Internacional
de Música de Setúbal
está de regresso ao
formato habitual e logo
para a emblemática
décima edição.
A originalidade
continua a marcar
o certame cultural

P

edro Abrunhosa, Paco
Peña, Marcelo Bratke
e Cuca Roseta são nomes em destaque na décima edição do Festival Internacional de Música de Setúbal,
entre 20 e 29 de maio.
A celebração da vida através da
música e da linguagem cultural
inspira esta edição do evento organizado pela A7M – Associação Festival de Música de Setúbal, com financiamento da Câmara Municipal de Setúbal e
The Helen Hamlyn Trust.
A partilha cultural faz o elo de ligação entre músicos profissionais, nacionais e estrangeiros, e
a comunidade local, incluindo
mais de milhar e meio de jovens,

O envolvimento das escolas é uma das imagens do festival

para criações artísticas e performances musicais marcantes.
Em espetáculos no Fórum Municipal Luísa Todi, Pedro Abrunhosa apresenta-se a 20 de maio
com o Coral Infantil de Setúbal,
enquanto a 21 Paco Peña sobe
ao palco acompanhado dos Flamenquitos de Sant’Iago e do Coro da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi.
Destaque ainda para concertos
de Julian Joseph com o Coro do
Conservatório Regional de Setúbal, no dia 24, e de A Garota
Não na companhia da Orques-

tra Ligeira do Conservatório Regional de Palmela, a 26.
No dia 27, Marcelo Bratke traz a
Setúbal uma performance para
despertar vários sentidos, com
as participações do ator Marco
Gambino e do Conservatório Regional de Setúbal, e um filme de
Mariannita Luzzati.
O festival tem ainda um concerto a 28 de Cuca Roseta acompanhada da Orquestra Sinfonietta
de Lisboa, dos coros dos conservatórios regionais de Setúbal e
Palmela e da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi.

Cordas soam quatro dias
nA edição de 2022 do festival
de música Soam as Guitarras teve início em Setúbal entre 6 e 9
de abril, com quatro concertos
de caráter intimista.
Salvador Sobral abriu o festival
no Fórum Municipal Luísa Todi
na companhia dos guitarristas
André Santos e Manuel Rocha,
a que se seguiu, no mesmo palco, Jorge Palma e o filho, Vicente, para um concerto em que os
intérpretes juntaram o piano à
guitarra.
No Cinema Charlot – Auditório
Municipal, Budda Guedes e João
Cabeleira proporcionaram uma
noite de blues, enquanto Samuel Úria fechou o festival em
Setúbal num concerto com a

Budda Guedes e João Cabeleira participaram no Soam as Guitarras

participação de Cláudia Pascoal.
O Soam as Guitarras é um projeto da Câmara Municipal de Oeiras e da Ghude, com coprodu-

ção dos municípios de Póvoa do
Varzim, Évora e Setúbal – pelo
terceiro ano –, concelhos onde
se realizam concertos.

DESPORTO
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VITÓRIA
DE OURO

Antigas, atuais e futuras
glórias do Vitória Futebol
Clube, dirigentes e adeptos
encheram no dia 11 de abril
o Fórum Municipal Luísa
Todi na apresentação do
documentário da RTP
“Vitória de Setúbal – 10 Anos
de Ouro”.
Numa sessão com a presença
do plantel profissional do
clube e de equipas da
formação, do vereador do
Desporto da Câmara
Municipal de Setúbal, Pedro
Pina, e do presidente da
Assembleia Municipal,
Manuel Pisco, o público
assistiu ao documentário de
58 minutos sobre o período
áureo vivido pelo Vitória FC
entre 1964 e 1974, a
transmitir na RTP Memória,
e ao debate que se seguiu.

A Gala do Desporto de
Setúbal 2002 entregou
mais de sete dezenas
de prémios a atletas,
treinadores, dirigentes
e instituições. Houve
campeões nacionais e
internacionais. E houve
o antigo futebolista
Tomé, que recebeu a
ovação da noite

A

estratégia de promoção e valorização do
desporto no concelho foi destacada a
31 de março pelo presidente da
Câmara Municipal de Setúbal,
André Martins, na cerimónia
anual de reconhecimento do mérito desportivo.
Na Gala do Desporto de Setúbal, realizada no Fórum Municipal Luísa Todi, o presidente reiterou a “vontade de trabalhar
ainda mais pela promoção do desporto, seja na criação das condições necessárias à prática desportiva, seja com a promoção de

PROVA
NO DURO

Márcio Neves, do PAC
– Peniche Amigos Clube,
e Hanna de Sousa, do
CNATRIL, venceram, a 10 de
abril, o Lidl Setúbal Triathlon
2022, competição de triatlo
longo com segmentos
de 700 metros de natação,
90 quilómetros de ciclismo
e 21,1 de corrida.
Com organização conjunta
da HMS Sports e da Câmara
Municipal de Setúbal, a
prova, nesta sexta edição
com 950 atletas inscritos,
foi ganha por equipas pela
formação Marretas do Norte,
enquanto Mafalda Rosa,
Ricardo Batista e Melanie
Santos deram a vitória à Lidl
Stars nas estafetas.

u
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A antiga glória do futebol Tomé recebeu o Prémio Carreira na Gala do Desporto de Setúbal 2022

SETÚBAL VALORIZA MÉRITO DESPORTIVO

Noite de campeões
atividades que ajudem a fortalecer os hábitos desportivos”.
A noite de homenagem da Câmara
Municipal de Setúbal ao desporto atribuiu mais de sete dezenas
de distinções a atletas e treinadores, a nível individual e coletivo, clubes, associações e dirigentes, incluindo homenagens
especiais a um conjunto de personalidades e entidades com
projetos diferenciadores.

BEM-ESTAR. O turismo de natureza, o lazer e o
bem-estar andaram de mãos dadas a 25, 26 e 27 de
março na segunda edição de um festival de caminhadas
que levou os participantes à descoberta do património
do território Arrábida, sob o lema “No Trilho da Flora”.
O Arrábida Walking Festival, organizado pela Biotrails
numa parceria com os municípios de Setúbal, Palmela e
Sesimbra, registou mais de 500 participantes e meia centena
de atividades e cerca de 250 quilómetros percorridos.

O aguardado “Prémio Carreira”
foi para Fernando Tomé. O percurso do antigo futebolista, glória do meio-campo do Vitória Futebol Clube e também, entre outros, do Sporting Clube de Portugal, da União Desportiva de Leiria e da seleção nacional, a par das
inúmeras conquistas, foi recordado em apontamento audiovisual exibido na cerimónia.
Além da carreira desportiva, o ví-

deo partilhou um conjunto de
testemunhos de familiares, concretamente os filhos, amigos e
antigos companheiros dos relvados.
“Obrigado do fundo do coração
à Câmara Municipal de Setúbal
e a todos aqueles que estiveram
envolvidos naquilo a que acabei
de assistir e que me deixou altamente emocionado”, referiu Fernando Tomé.

nO VII Seminário de Gestão do
Desporto de Setúbal, realizado
a 8 de abril, no Fórum Municipal
Luísa Todi, com cerca de 250
inscritos, debateu ideias sobre
o futebol de formação.
O encontro, organizado pelo município, com o apoio do Instituto Português do Desporto e da
Juventude e da Associação de
Futebol de Setúbal, foi aberto
pelo presidente da Câmara Municipal, André Martins, que destacou a importância da formação desportiva também como
“via de integração, educação pessoal e dinamismo social”.

O seminário teve a participação
do vice-presidente e diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, do diretor técnico do futebol de formação do Benfica,
Pedro Marques, do gestor executivo e do team manager do futebol de formação FC Porto, Miguel Ferraria e Nuno Pereira, do
diretor técnico e do coordenador
técnico da formação do Sporting, João Couto e Marco Santos,
do coordenador geral da formação do Vitória FC, Carlos Chaby, e
do treinador e formador de treinadores Luís Dias.

Formação em debate
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SÃO DOMINGOS
DE ELITE

O presidente André Martins realçou a importância do trabalho desenvolvido pela associação

CÂMARA MUNICIPAL CEDE INSTALAÇÕES

Apoio ao autismo
alarga resposta social

A Associação
Portuguesa para
as Perturbações do
Desenvolvimento e
Autismo – Setúbal tem
novas instalações. O
espaço resulta em mais
e melhores respostas
de apoio social para
perto de uma centena
de utentes

A

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – Setúbal está agora no número 16
da Rua Amílcar Cabral, na zona
da Quinta do Freixo, num espaço reabilitado e adaptado às necessidades da associação, o que
lhe permite ampliar e qualificar
os serviços prestados.
“Este é mais um passo de extrema importância na vida desta
associação, a qual, diariamente,
desenvolve um trabalho dedicado para acompanhar e dar as me-

CAMINHADA SOLIDÁRIA
Duas centenas e meia de pessoas participaram, a 3 de abril, na
V Caminhada pela Consciencialização do Autismo, num percurso
de cinco quilómetros entre o Jardim do Bonfim e o Parque
Urbano de Albarquel.
O evento, iniciado com uma sessão de aquecimento pelo grupo African
Dance Roots, contou com a participação do vereador Pedro Pina.
A caminhada proporcionou uma manhã de convívio aos
participantes e alertou para a problemática do autismo e para o
papel positivo que o desporto assume neste distúrbio neurológico.
A receita angariada na marcha, realizada no âmbito do Dia
Mundial da Consciencialização para o Autismo, reverteu para
o desenvolvimento das atividades da APPDA – Setúbal.

lhores respostas a um problema
complexo”, enalteceu o presidente da autarquia, André Martins,
na abertura do novo espaço.
O autarca afirmou que as novas
instalações são, também, o resultado de um compromisso municipal no estabelecimento de
parcerias com as associações
do concelho, uma vez que “cabe
ao poder local estar com as pessoas para dar resposta a necessidades da sociedade”.
A associação apoia perto de uma
centena de pessoas, com a prestação de vários serviços. “O crescimento motivou a necessidade
de ampliar a capacidade de respostas de apoio autistas, uma
área de intervenção complexa”,
adiantou o presidente da APPDA – Setúbal, Jorge Bernardo.
A componente de apoio à família é o primeiro projeto em desenvolvimento no novo espaço
da APPDA de Setúbal, a qual disponibiliza um conjunto de serviços em matéria de atendimento, acompanhamento psicossocial e de reabilitação, assim como ações de sensibilização e oficinas de promoção de competências.
A inauguração, enquadrada no
17.º aniversário da associação,
contou com as presenças, entre
outros, do vereador dos Direitos
Sociais e Saúde no município,
Pedro Pina, do presidente da
União das Freguesias de Setúbal, Rui Canas, e da representante do Instituto da Segurança
Social Patrícia Inácio.

O São Domingos Futebol Clube é a prova de que o
associativismo setubalense está com vitalidade e fulgor. A
história centenária está em livro e, no ano em que assinalou
o 101.º aniversário, tem um novo capítulo dedicado à equipa
de futebol de praia na disputa da Divisão de Elite, a principal
do campeonato nacional.
A equipa de futebol de praia, orientada pelo antigo jogador
Pedro Queijeira, tem um plantel com perto de duas dezenas
de atletas. “Somos os outsiders mas vamos ver o que dá.
O grupo está bom. Um misto de experiência e rebeldia”,
afirmou o presidente do São Domingos, Miguel Aleixo.
O clube, fundado a 28 de março de 1921, representado ainda
nas modalidades de atletismo, BTT, ciclismo e futebol de
formação e de veteranos, assinalou a 2 de abril a passagem
do 101.º aniversário em sessão solene com homenagens,
realizada na sede da instituição, no Jardim de Palhais.
Atualmente com perto de oito centenas de associados
e mais de centena e meia de crianças a praticar futebol, do
escalão de petizes ao de juniores, o São Domingos Futebol
Clube foi eleito Clube Desportivo do Ano na Gala de Desporto
de Setúbal 2022.

u

O vereador Pedro Pina participou no aniversário do clube

HISTÓRIA EM LIVRO
Um livro de Eupremio Scarpa e João Santana da Silva, com
prefácio de José Mourinho, retrata, com histórias e imagens,
o centenário do São Domingos Futebol Clube.
O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André
Martins, afirmou que “Um Bairro, Um Clube – 100 anos
de História” constitui mais um “precioso contributo para o
conhecimento da nossa história coletiva como povo e como
comunidade”.
Além de factos e curiosidades que fazem um século de
história desportiva, o livro, com cerca de três centenas de
páginas, destaca a ligação do clube com o passado da
cidade e, em particular, do Bairro de São Domingos.
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DESTACÁVEL
DISCURSOS DO 25 DE ABRIL

MANUEL J. PISCO LOPES
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A 3.ª GERAÇÃO
nÉ já nascida a 3.ª geração após
a Revolução do 25 de Abril de
1974, a Revolução dos Cravos.
Estamos no tempo dos netos dos
mancebos de 74, uns já marcados pela guerra, outros na expectativa de deixar a pátria e ir para a
guerra, ou de arranjar a coragem
de rejeitar a participação numa
guerra que não escolheram, de
recusar ir matar inocentes que
nasceram e viviam na sua própria terra.
Para os “netos de Abril”, o que dizemos sobre a Revolução dos Cravos, sobre o tempo de miséria, de
ignorância, de trevas e opressão
que lhe antecedeu, com a ditadura salazarista, tudo isso é história, porque a história das suas vidas já não inclui a vivência de tais
agruras e sofrimento coletivo,
porque, felizmente, aconteceu a
Revolução de Abril.
Aconteceu, mas não foi por aca-

so que os nossos filhos e netos
puderam ter uma vida mais normal
e sem opressões, com acesso à
escola, para todos; com acesso
à saúde, para todos; com acesso
livre à informação, a que é disponibilizada, é certo, mas a que todos podem aceder, por via da
liberdade de imprensa e agora,
com a possibilidade de acesso
pela internet.
Não aconteceu por acaso a liberdade de expressão, de opinião, de
organização e ação política, a liberdade sindical e de organização
dos trabalhadores, a liberdade e
o direito dos trabalhadores a reivindicar e lutar por salários mais
justos e melhores condições de
vida, a liberdade de criação cultural e artística.
FACTOS, ANTECEDENTES
E CONSEQUÊNCIAS
Não foi pouco o que a Revolução
de Abril trouxe à nossa vida co-
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letiva, que hoje nem concebemos
que fosse vivida sem tais condições de liberdade, mas que só
aconteceu porque houve uma rotura com o ”status quo” – uma rotura militar, social e política.
Foi o Movimento dos capitães
que protagonizou essa rotura,
transformando um exército de
opressão de outros povos num
exército de libertação do seu próprio povo e dos povos que antes
oprimia.
Mas, também o 25 de Abril não
aconteceu por acaso. Teve os seus
antecedentes, brotou das sementes essenciais da Resistência à
ditadura, da resistência social e
cultural (muito débil, porque fortemente reprimida, mas, ainda
assim, existente) mas, sobretudo,
da resistência política, na longa
noite da clandestinidade e do exílio, da resistência de muitos que dedicaram e deram a sua vida a essa
luta contra a opressão e a ditadura.
Foi nessa terra lavrada pela resistência antifascista que deram
fruto as sementes de Liberdade
e que, depois de Abril, se tornou
possível colher a seara da Democracia.
É assim, o fluir da história – todos
os factos têm os seus antecedentes e as suas consequências.
O facto que hoje celebramos, o 25
de Abril, está num ponto de equilíbrio no tempo histórico: 48 anos
do 25 de Abril, que aconteceu depois de 48 anos de ditadura.
Nesta celebração, neste momento de equilíbrio temporal da história, devemos lembrar que, aos
Capitães de Abril, é sempre devida
uma homenagem coletiva que ainda está por cumprir, inteiramente.
Porque eles se recusaram a con-

tinuar a ocupação e invasão dos
territórios dos povos africanos,
pátrias dos seus ancestrais que os
colonizadores lhes haviam roubado, desde há séculos atrás.
Porque se recusaram a usar a
força bruta das armas para destruir os bens e as vidas dos povos
que viviam nas suas terras.
Porque, dando razão aos que
veem na propriedade privada a
grande causa dos males da sociedade humana, se recusaram a
continuar a guerra de apropriação territorial dos povos que apenas queriam viver nas terras dos
seus antepassados e onde viviam,
e que, perante o invasor colonial,
ergueram a bandeira do direito à
auto-determinação que lhes era
prepotentemente negado por um
estado distante, que negava ao
seu próprio povo o direito à liberdade de pensamento, de opção e
organização política, o direito à informação, o direito à educação e
à cultura, o direito a existir como
uma sociedade livre, o direito, enfim, à auto-determinação coletiva do seu próprio povo.

Hoje, vivemos, ainda, o tempo histórico das consequências do 25
de Abril.
Mas hoje, dos 3 D que sintetizavam o Programa do MFA – Descolonizar, Democratizar e Desenvolver – dois deles estão cumpridos, a descolonização e a democratização e podem ser legitimamente atribuídos aos que fizeram o 25 de Abril e prosseguiram
o Processo Revolucionário em
Curso (o PREC) até à estabiliza-

ção do regime democrático em
que hoje vivemos, fixado na Constituição de 1976.
O 3.º D, do Desenvolvimento, teve
inegáveis desenvolvimentos, mas
ainda está longe de estar verdadeiramente cumprido.
O que falta já não pode ser assacado ao 25 de Abril. Cabe-nos a
nós que hoje vivemos, sobretudo
aos que governam, a responsabilidade de melhorar substancialmente a Educação, base essencial
da elevação generalizada do nível cultural do nosso povo; cabe-nos a nós defender e consolidar
o sistema de Saúde e a Segurança Social; cabe-nos a nós, em especial aos que governam, é claro,
promover as capacidades produtivas do país, para assegurar o Desenvolvimento económico, com
mais equidade na distribuição da
riqueza, para que não haja gente
que não tem meios para ter uma
casa, para ter o seu sustento, sem
necessidade de estender a mão
à caridade, para ter, enfim, uma
vida decente, num país que se integra na parte mais rica de todo
o planeta.
Para chegar, realmente, à igualdade de oportunidades, à equidade na distribuição da riqueza e à
dignidade social (para todos!) há
muito trabalho a fazer.
Esse trabalho cabe-nos a nós, que
vivemos o presente, aqui e agora
e doravante, até porque foi muito
mais o que nos foi legado pela geração de Abril do que aquilo que
temos para entregar, com segurança e garantias de futuro, às
gerações que nos sucedem e para
que, com a consciência inteira e
limpa, possamos continuar a celebrar o 25 de Abril, sempre!

nCelebramos hoje o dia luminoso que nos devolveu a liberdade
que nos tiraram durante quase
cinquenta anos.
A liberdade extorquida por um
regime fascista e obscurantista que
prendia, torturava e deportava os
que lutavam pela democracia.
A liberdade roubada por quem
mandou os nossos filhos para uma
guerra injusta.
Comemoramos e continuaremos
a comemorar Abril para nunca esquecer aqueles que exploravam
sem qualquer hesitação os trabalhadores; aqueles que nos obrigavam a procurar fora do país uma
vida melhor.
Hoje, comemoramos transformações profundas na política, na economia, na sociedade, na cultura
do nosso país.

Transformações que melhoraram
substancialmente as nossas condições de vida, que instituíram a
democracia em toda a sociedade
portuguesa.
Celebramos a criação do poder
local democrático, a instituição
de direitos de cidadania, a democratização, a descolonização o desenvolvimento.
Comemorar o 25 de Abril não é
mero exercício de nostalgia.
É, acima de tudo, afirmar a defesa dos valores democráticos e patrióticos da Revolução dos Cravos.
Porque acreditamos que continua a ser possível construir uma
“cidade sem muros nem ameias”
com “gente igual por dentro, gente igual por fora”, como cantava
José Afonso.
Este é o dia em que, há 48 anos,

nos libertámos da tirania opressiva de um fascismo que pode ter-nos encarcerado nas suas masmorras, mas que nunca foi capaz
de nos cortar a raiz ao pensamento.
48 anos depois daquele dia “inicial inteiro e limpo”, continuamos
a acreditar a ser possível edificar
um país em que haja liberdade a
sério, porque, como cantava Sérgio Godinho, “só há liberdade a
sério quando houver liberdade de
mudar e decidir, quando pertencer
ao povo o que o povo produzir”.
Comemorar Abril é, acima de tudo, afirmar que a esperança que
esse dia fez nascer em todos os
portugueses está sempre presente e tem de nascer mais forte
em cada 25 de Abril.
Ao querermos comemorar a passagem que se aproxima dos 50
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anos do 25 de Abril em Setúbal,
não podíamos, assim, ficar por
mais um ano de evocação, como
aconteceu em tantos outros.
Nesse sentido, foram lançados,
no passado dia 18 de março, com
a primeira reunião da comissão
de honra das comemorações dos
50 anos do 25 de Abril, os fundamentos para comemorações que
não só valorizem a importância
deste meio século da revolução de
Abril, mas que deixem também
na sociedade setubalense as sementes que devem continuar a
florir e a dar frutos no futuro.
Uma comissão de honra que reúne personalidades setubalenses
das mais diversas origens sociais
e políticas e que, nas suas vidas,
sempre se empenharam para que
o 25 de Abril fosse para lá daquele dia inicial inteiro e límpido.
Está, assim, em construção o projeto que designamos “Venham
Mais Vinte e Cincos”, celebração
dos 50 anos do 25 de Abril que
se estende entre 2022 e 2025 e
a que decidimos associar a figura
de José Afonso, o autor e cantor
que foi também setubalense de
corpo inteiro e soube corporizar,
plenamente, o espírito da Liberdade e da participação cívica da
Revolução dos Cravos.
Será, assim, desenhada uma programação que integre um conjunto de iniciativas capazes de promover a imagem de Setúbal no
plano nacional, mobilizar a participação dos cidadãos e difundir
os valores humanistas da Liberdade, da Democracia e da Paz.
“Venham Mais Vinte Cincos” deverá deixar obra para o futuro ao
ser muito mais do uma compilação avulsa de eventos culturais
ou desportivos, de palestras, debates ou conferências.
Procurará criar novas dinâmicas
que enriqueçam social, política e
culturalmente Setúbal.
Senhoras e senhores
Estaremos todos de acordo com
a ideia de que o Poder Local, corporizado por muitos dos que estão
aqui hoje nesta sala, é uma das
maiores conquistas de Abril.
O poder local criador, que constrói
e lança raízes para comunidades
mais fortes, mais coesas, mais
justas e mais promissoras.
O poder local democrático constituído por homens e mulheres que
dão o melhor de si para que possamos ter uma vida e um futuro
melhores.
Quero, por isso, saudar os presidentes de todos os órgãos autárquicos do nosso concelho e, atra-

vés deles, todas e todos aqueles
que, nos executivos da câmara
municipal, das juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia
e na assembleia municipal, constroem a democracia de Abril.
Esta democracia que valoriza a
participação, que ouve os cidadãos,
que incorpora, dia-a-dia, nas suas
decisões as necessidades e aspirações das comunidades que representa.
O edifício legislativo e eleitoral sobre o qual assenta o nosso poder
local é, sem dúvida, aquele que
confere aos que o integram maior
legitimidade e proximidade com
os eleitores.
A proporcionalidade em que se baseia, a representatividade que origina e as suas consequências na
composição dos órgãos autárquicos garantem maior aperfeiçoamento da vida democrática, assegurando, com total naturalidade,
ora maiorias absolutas, ora maiorias
relativas a quem ganha as eleições.
Se as maiorias absolutas não podem, nem devem, ser sinónimos
de poder absoluto, as maiorias
relativas também não podem ficar reféns de minorias que põem
em causa a confiança maioritária
dos eleitores, bloqueando a ação
governativa quotidiana por mero
cálculo eleitoral futuro.
Minorias que, distraídas com a
permanente criação de dificuldades e a pequena política, optaram até por rejeitar a prestação
de contas da Câmara Municipal
apenas com a finalidade de criar
obstáculos à gestão camarária.
Esta é uma opção que se torna
ainda mais extraordinária, para não
usar outras qualificações, quando se sabe que estamos perante
um documento puramente técnico e que recolheu um parecer favorável do Revisor Oficial de Contas do município que assegura que
as contas municipais estão de
acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis.
Insisto, de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis.
Serão agora os representantes
destas minorias que terão de explicar às entidades competentes,
nomeadamente ao Tribunal de
Contas, por que razões votam
contra uma prestação de contas
certificada por Revisor Oficial de
Contas e que estão de acordo
com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis.
É esta a mesma minoria que, ainda antes de conhecer o Orçamento Municipal para 2023, ameaça
já com a sua não aprovação ape-

nas como medida retaliatória.
Estamos, pois, perante tentativas
de irresponsável bloqueio da atividade municipal, que rejeitamos
em absoluto, no cumprimento do
mandato que os setubalenses e
azeitonenses nos conferiram.
E se é verdade que é necessário
destrinçar entre os que praticam
o bloqueio calculista e os que, legitimamente motivados por distintas visões políticas e genuína
vontade de contribuir para a governação da Polis, contrariam opções
de quem governa em maioria, mas
respeitando o espírito dos resultados eleitorais, a verdade é que,
em democracia, quem ganha tem
de governar e ser responsabilizado
politicamente, mas sim nas urnas,
pelo que faz e pelo que não faz.
É incontestável que, nas eleições
autárquicas de setembro passado, a CDU ganhou as eleições para
todos os órgãos autárquicos do
concelho de Setúbal
A CDU, recordo, elegeu os presidentes da câmara municipal, da
assembleia municipal e da União
das Freguesias de Setúbal e das
juntas de freguesia de Azeitão, São
Sebastião, Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, autarcas que,
uma vez mais, daqui saúdo.
A propósito das nossas juntas de
freguesia, quero, aliás, destacar a
sua enorme importância para a edificação de um concelho mais coeso, com melhor qualidade de vida.
A Câmara Municipal a que hoje
presido tem, nas últimas décadas, apostado com grande intensidade na valorização das juntas
de freguesia.
Por essa razão, temos vindo a descentralizar cada vez mais competências e poder para estes órgãos de poder local, mas sempre
acompanhadas dos correspondentes e justos pacotes financeiros para
as desempenhar, a par de apoio
técnico permanente, ao contrário do que está a acontecer com
o presente processo de descentralização de competências do
poder central para as autarquias.
Fazemo-lo em resultado de clara
e bem-sucedida opção política e
porque acreditamos, efetivamente, que a descentralização de competências para órgãos de poder
mais próximos das populações e
que conhecem as suas reais necessidades é a melhor forma de
garantir a satisfação dos anseios
das comunidades.
Governar é ouvir e, acima de tudo,
decidir.
É ter opções claras e executá-las
em conformidade com o programa eleitoral apresentado a escru-

DESTACÁVEL
DISCURSOS DO 25 DE ABRIL

tínio e escolhido pela maioria da
população.
É o que faremos nestes próximos
anos, sem nos deixarmos intimidar por imposições calculistas e
limitadoras, em conformidade com
os mandatos que nos foram concedidos pelos eleitores, de Setúbal a Azeitão, e em absoluto respeito pela conquista de Abril que
é o Poder Local Democrático.
Senhoras e senhores
O 25 de Abril tem muitos sinónimos.
Abril é liberdade e democracia.
Abril é justiça social e igualdade.
Abril é solidariedade e paz.
Todos estes sinónimos têm conjugação perfeita no Poder Local
Democrático que, nas nossas diferenças, nos une.
Em Setúbal, as autarquias e todos os autarcas que por elas passaram têm sido, nestes 48 anos
de democracia, os grandes construtores destes valores.
Sem as autarquias, não teríamos,
aqui e por todo o país, alcançado
no pós-25 de Abril a melhoria generalizada das condições de vida
das nossas populações.
Setúbal é um bom exemplo dessa transformação democrática.
Essa é a via em que continuaremos a dar curso a opções de governação claras e alinhadas com as
necessidades dos nossos tempos.
Uma das apostas fortes que continuaremos a manter é nas questões da mobilidade para todos.
Uma visão que resulta de processos de planeamento como o Plano
de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal promovido pela
câmara municipal e que implica,
entre outros aspetos, implementar, de forma faseada, mas permanente e continuada, a remoção de
obstáculos à circulação pedonal.
Para isso, continuaremos a trabalhar para termos passeios mais
largos e rebaixados onde necessário e que permitam que estes
espaços sejam ocupados pelas
pessoas e não pelos carros, que
terão de estacionar e circular nos
locais próprios.
Para esta opção política concorrem igualmente objetivos como
a eliminação progressiva de semáforos e a criação de mais rotundas onde elas se justificarem
para assegurar acalmias de tráfego, menos poluição e, consequentemente, mais saúde e mais
qualidade de vida.
Alcançar estes objetivos implica
a tomada de decisões corajosas
e, de facto, estruturantes.
Para melhor gestão do espaço público não se conhece solução me-
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lhor do que a criação, nas vias com
maior pressão, de zonas de estacionamento tarifado, como, aliás,
acontece em muitas cidades do
nosso país e por todo o mundo.
Nesta matéria, não inventámos
nada e damos seguimento à implementação de estacionamento tarifado iniciada em 1992 na
nossa cidade, quando não existia
sequer um terço do número de
automóveis que hoje existe.
Continuamos, naturalmente, a trabalhar para resolver os problemas
que estão a surgir, com a plena consciência de que estamos perante
uma mudança de paradigma na
gestão do nosso espaço público.
Esta é uma mudança a que está
associada outra transformação
essencial na gestão urbana e que
consiste na entrada em funcionamento, muito em breve, de um
novo e qualificado operador de
transportes públicos.
A melhor solução para uma mobilidade para todos é sempre o transporte público e, por essa razão,
a Câmara Municipal de Setúbal
está, desde o início do processo,
profundamente empenhada no sucesso do novo operador de transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa e, naturalmente, do Passe Navegante.
Nos três anos de existência deste passe, a Câmara Municipal de
Setúbal já investiu na mobilidade
coletiva sustentável das populações
do concelho perto de 6,5 milhões
de euros e, entre 2019 e 2027,
estimamos que o investimento
da autarquia em transportes públicos, incluindo o funcionamento da Carris Metropolitana, seja
de perto de 23 milhões de euros.
É imperioso afirmá-lo, mesmo
quando cabe ao orçamento municipal o suporte financeiro desta operação que tem poderosos
efeitos positivos na mobilidade de
todos nós, mas também nos orçamentos familiares.
Estamos perante a mais cabal
demonstração de que os municípios não receiam assumir novas
competências.
O que recusam é assumir competências transferidas num processo confuso e atabalhoado e em
que os meios financeiros necessários para assumir tais competências não foram devidamente
calculados e transferidos.
Assumimos, no passado dia 1 de
abril, as transferências de competências para o município nas áreas
da educação e da saúde, mas, no
próprio dia, clarificámos, inequivocamente, as razões que nos levaram a aceitá-las em protesto.
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Porque do que se tratou foi de assumir responsabilidades.
Para lhes chamarmos competências, era necessário que as responsabilidades viessem acompanhadas dos devidos meios humanos e financeiros para as exercer,
o que não aconteceu.
Importa, contudo, que fique igualmente clara a nossa disponibilidade para reconhecer o benefício
para as populações de mais e novas competências poderem ser assumidas pelos municípios.
Uma das evidências da nossa disponibilidade para assumir responsabilidades reside, por exemplo, na
decisão de avançarmos com a obra
do novo Centro de Saúde de Azeitão.
Apesar de a construção de centros
de saúde ser responsabilidade do
poder central, a Câmara Municipal
de Setúbal garantiu o arranque desta obra, orçada em mais de dois
milhões de euros, com financiamento comunitário, no âmbito de

um acordo de cooperação celebrado com a ARS.
Assumiremos, também, em breve,
parte significativa do financiamento da obra de requalificação da
importantíssima estrada de acesso à zona industrial da Mitrena.
A ação dinamizadora da Câmara
faz-se igualmente sentir em obras
imprescindíveis como na estabilização das encostas do Forte de
São Filipe ou na conclusão da
obra de reabilitação do Convento
de Jesus.
Vamos, também, avançar para a
construção de duas novas escolas básicas, uma na União das Freguesias de Setúbal e outra na área
da freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
Daremos novo impulso ao Parque Urbano da Várzea, obra fundamental para conter e reduzir
as cheias na cidade.
Avançaremos para a constituição
de uma incubadora de empresas,

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (CDU)
LIDO POR ANA RITA DROUILLET
nO que fazer com tanto futuro?
Fez-se Abril.
Há 48 anos rompeu-se a longa
noite escura que nos permite a
nós, hoje, aqui, sermos parte da
democracia.
Fez-se Abril, e com ele nasceu a
esperança e a possibilidade de verdadeiros avanços sociais num estado de direito. O Serviço Nacional de Saúde, o acesso à educação, a liberdade de expressão, férias pagas ou mais igualdade na
vida entre homens e mulheres são
apenas alguns dos passos de gigante dados pela resistência anti-fascista.
Fez-se Abril e com ele a Paz. Silenciaram-se as armas, acabou
a guerra injusta e assassina que
o fascismo impôs. Que Abril seja
de novo sinónimo de Paz e não de
apelos ao prolongamento e agravamento de guerras.
Mas Abril não se fez só de cravos.

Fez-se do sangue, da tortura e do
terror dos nossos camaradas e democratas que por ele deram a vida.
Nunca será demais recordá-los,
em tempos sombreados pelo ressurgir de novas forças antidemocráticas e partidos que se situam
no limiar do espectro democrático.
E agora? O que fazer com tanto
futuro?
Como explicar aos que nos deixaram este precioso legado que não,
hoje a relação entre salário e custo de vida não permite à maioria
dos nossos compatriotas levar de
férias a sua família?
Como explicar a quem pagou com
a vida a liberdade de expressão
que hoje a fruição cultural está limitada por culpa de um orçamento de estado que reserva menos
de 1% para a cultura?
Como é possível honrar Abril em
Setúbal, terra que Zeca Afonso
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em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal de forma a
garantir novos e reforçados estímulos à criação e fixação de novas
empresas no nosso concelho.
Continuaremos a insistir no desenvolvimento das atividades promovidas pelo nosso riquíssimo movimento associativo e cultural,
apostando na criação de novos
equipamentos capazes de acolher
as iniciativas que promovem.
Ao mesmo tempo que assumimos
as nossas responsabilidades nas
mais variadas matérias, continuaremos a defender ativamente as
nossas populações.
É o que temos feito com a permanente chamada de atenção para a
degradação da prestação de cuidados de saúde no Centro Hospitalar de Setúbal e para a inaceitável demora na resolução deste
problema.
É também a autarquia que procura, ativamente, investimento de

qualidade para Setúbal, como
aconteceu com o investimento da
Galp e da Northvolt, que trará duzentos novos postos de trabalho
diretos e três mil indiretos.
Nesta matéria, como noutras, aliás,
seremos rigorosos na procura do
máximo respeito pelos valores
ambientais e exigiremos sempre
um desenvolvimento harmonioso e seguro deste projeto.
Vamos continuar Setúbal.
Vamos continuar a promover o intenso processo de transformação
por que tem passado o nosso concelho nas últimas duas décadas.
Um processo que implica enérgica qualificação urbana de todo
o concelho, conferindo, sempre,
mais qualidade aos serviços prestados pelas autarquias.
Hoje, é notória a transformação da
cidade e a sua cada vez maior capacidade de atração de investimento, de negócios, de visitantes.
Agora, vive-se melhor neste concelho.

Temos melhores infraestruturas,
teremos em breve mais e melhores transportes públicos, temos
mais oferta cultural e desportiva
em equipamentos qualificados como o Fórum Municipal Luísa Todi
ou a Casa da Cultura.
Somos hoje um dos mais fortes
polos de desenvolvimento de toda
a Área Metropolitana de Lisboa.
Seremos, no futuro, ainda mais
fortes.
Este é o caminho que, em conjunto com as nossas juntas de
freguesia, estamos a trilhar para
continuarmos a promover o desenvolvimento de Setúbal.
Um caminho só possível graças
às portas que Abril abriu e que nos
junta aqui hoje.
Vamos continuar.
Vamos insistir em cumprir Abril
fazendo mais e melhor cidade,
Mais Setúbal.

elegeu para viver e dar vida, sendo que os seus cidadãos são empurrados para serviços privados
de saúde porque o Serviço Nacional de Saúde e, em particular, o
Centro Hospitalar de Setúbal não
dispõe de meios para dar resposta à população?
Fez-se Abril e nós, muitos dos presentes, somos fruto de mães livres de sair de casa sem ter de pedir autorização, livres de trabalhar, viajar, e até divorciar. Somos
filhos finalmente e para sempre
legítimos. Hoje, somos as mães
que ganham em média, a trabalho
e competências iguais, 18% menos que os nossos semelhantes
do sexo oposto. Hoje, somos as
mães cujo salário não chega sequer para fazer face à especulação imobiliária e ao capitalismo
e atira milhões de cidadãos para
níveis de pobreza extrema. Estamos a falar de uma liberdade condicionada às leis ditadas pelos
grandes grupos que, devido à progressiva e silenciosa desfragmentação da lei laboral, explora os trabalhadores mais desfavorecidos.
Estamos a falar das famílias a quem
foram devolvidos pais e filhos com
o final da guerra colonial e que luto, que luto sem fim pelos que não
voltaram, famílias essas que se
veem agora desfragmentadas pela
emigração forçada em busca de
melhores salários no estrangeiro.
Estamos a falar de um país em
que os que conheceram o fascismo, ao chegar à reforma, voltam
a viver na pobreza que pensavam
nunca mais voltar a sentir.

Fez-se Abril e com ele o Poder Local Democrático, uma das mais
importantes conquistas da Revolução, determinante para a infraestruturação do País, para seu desenvolvimento e democratização,
um Poder Local que hoje vê em
risco a sua autonomia e a sua capacidade concretizadora, através
de um processo de transferência
de encargos da Administração Central, em áreas tão centrais como
a Educação, a Saúde ou o Apoio

Social, sem os correspondentes
meios financeiros adequados. Um
processo que coloca em causa o
acesso a direitos fundamentais e
universais, muitos deles também
fruto das conquistas de Abril.

25 de Abril sempre!

Todo este futuro é o agora.
Contem connosco, contem com o
PCP para manter vivos os valores
de Abril no futuro de Portugal.
Fez-se Abril, fez-se Abril, cumpra-se Abril.

PARTIDO SOCIALISTA (PS)
LIDO POR PAULO LOPES
nHá 1 mês, a 24 de março de
2022, passaram 17 500 dias desde que vivemos em democracia.
O número não é apenas redondo,
nem é apenas mais um.
Tem um significado no contexto
do 25 de Abril que hoje comemoramos como nunca. Estes 17500
dias significam um marco histó-

rico, que a cada dia é aumentado,
pois este é o primeiro 25 de Abril
que celebramos em que podemos
finalmente dizer que já vivemos
mais tempo em democracia do
que em ditadura.
Nasci em Setúbal meses antes
do 25 Abril de 74. Considero-me,
por isso, um filho e herdeiro de Abril
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que, desde sempre, aqui em Setúbal, descobriu, aprendeu e ganhei
consciência de Abril, como setubalense, como cidadão, como pai,
como trabalhador e como autarca.
Assim, ainda que Abril seja muito
mais do que apenas e só Setúbal,
não posso deixar de considerar e
salientar que em boa medida Setúbal também é Abril.
Setúbal é Abril nas canções que
Zeca Afonso aqui compôs e cantou e que marcaram a luta pela
liberdade.
Setúbal é Abril quando temos um
serviço nacional de saúde, abrangente e inclusivo, ao contrário de
certos sistemas privados que alguns teimam em defender.
Setúbal é Abril no reforço da autonomia, dos meios e das competências da câmara e das juntas
de freguesia, através do processo
de descentralização da administração central para o poder local,
Setúbal é Abril quando hoje, os
nossos filhos tem ao seu dispor
oportunidades e diversidade de
aprendizagens, impensáveis no
Portugal onde grassava o analfabetismo e o abandono escolar.
Mas desenganem-se aqueles que
acham que Abril é desígnio acabado e plenamente cumprido em
Setúbal ou no resto do país. Não é.
Do mesmo modo que também não
foi apenas desígnio da responsabilidade dos nossos pais e avós.
Onde eles não puderam mais, teremos de ser nós a conseguir ir
mais além.
A responsabilidade de fazer cum-

prir Abril foi deles, é nossa, e será
também dos nossos filhos e netos.
Pois no dia em que nos conformarmos que a missão de Abril
está definitivamente cumprida,
já aí estão os Novos Velhos do
Restelo, que saíram dos baús e
se vão alimentando e arregimentando à mesa das típicas conversas de café.
E em Setúbal, tal como no país, se
muito se cumpriu também ainda
há Abril por cumprir.
Referindo apenas alguns exemplos, falta cumprir Abril em Setúbal quando o bairro com o nome da sua principal conquista, a
Liberdade, é porventura o mais
degradante e a maior chaga de todos os bairros da cidade, e que ao
fim de mais de 40 anos continuam
por resolver.
Falta cumprir Abril em Setúbal
quando ao fim de quase 50 anos
de poder local democrático ainda
há casas e famílias sem saneamento básico, sobretudo nas freguesias periféricas.
Falta cumprir Abril em Setúbal,
quando se decidiu por via da maioria absoluta uma nova concessão
de exploração de estacionamento
tarifado por um período de 40 anos,
com tremendas consequências
para o cidadão que agora começa a sentir a falta de soluções estruturais na área da mobilidade.
Importa aqui recordar que Abril
é de Todos e o quão elementar e
fundamental é numa democracia sabermos reconhecer, respeitar e valorizar a diferença.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD)
LIDO POR FRANCISCO CABRAL
nComemorar o 25 de abril não
pode ser uma mera formalidade
sem significado nos deveres desta Assembleia. Comemorar o 25
de abril é prestar homenagem a
todos aqueles que realizaram um
ato de libertação de si mesmos e
consigo, libertaram Portugal in-

teiro da Ditadura que negava o seu
direito ao futuro. Comemorar o
25 de abril é assinalar a quebra do
ciclo da guerra e dos horrores que
estamparam no rosto de povos
irmãos, de países irmãos. Comemorar o 25 de abril é celebrar a
nossa tradição histórica de pro-
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Ao longo destes 48 anos de democracia que hoje celebramos,
foram mais de 1 milhão os Portugueses que, em todo o país, foram
eleitos nas Juntas de Freguesias,
nas Câmaras e nas Assembleias
Municipais.
A todos eles devemos um enorme obrigado.
A todos eles devemos muito do
desenvolvimento que o País conheceu nas últimas décadas, pois
sem o contributo das autarquias
locais e dos seus eleitos, dos que
exerceram funções executivas e
não executivas, o desenvolvimento
e a consolidação do Portugal Democrático não teria sido possível.
Mas comemorar Abril não pode
ser apenas evocar e celebrar o passado e as suas inalienáveis conquistas, e prestar o indispensável
tributo àquelas que o tornaram
possível.
Porque mais do que de âncoras do
passado, e baluartes do presente,
Abril fez-se sobretudo para sermos seres com asas de futuro.
Mesmo quando esse futuro é
posto em causa e volta a estar
sob a ameaça com o regresso da
guerra à Europa, ao fim de várias
décadas, de forma totalmente
incompreensível e injustificável,
uma guerra com um país agressor e um país inteiro como vítima.
Dos quase 50 anos de Democracia, vivemos praticamente todas
as crises, crises financeiras mundiais, crises energéticas, crises
políticas, uma crise pandémica, e
agora a crise provocada por uma

guerra com implicações humanas e económicas.
No entanto e como democratas
convictos, temos esta inabalável
coragem de resistir e de nunca
desistir do nosso futuro coletivo,
enquanto povo e enquanto nação,
e que nos distingue do imobilismo dos eternos salazarentos do
passado e do presente.
Foi desta esperança renascida que
erguemos todo o Portugal livre e
democrático, e foi para o consolidar que reabilitámos o valor estratégico e a missão do Portugal
Atlantista, que embarcámos no
Portugal Europeu e que edificámos o Portugal da Lusofonia.
Depois de 47 de anos de ditadura, Abril voltou a abrir-nos à Europa e ao Mundo,
Falar de Europa hoje já é não apenas falar da Europa de Voltaire, de
Kant, de Mozart ou de Van Gogh,
é falar também da Europa, de
Bocage, de Sebastião da Gama,
de Luísa Todi e de José Afonso
ou de Lima de Freitas. É esta a
verdadeira riqueza do Portugal
Europeu e da Lusofonia que Abril
nos legou, é unidade na diversidade, este sentimento solidário de
pertença comunitária que nos dá
mais e melhores condições para
lidar com a crescente complexidade e incessante volatilidade do
mundo global e multipolar em que
hoje vivemos.
Foi graças a sermos parte integrante destas verdadeiras comunidades solidárias, democráticas e promotoras da paz, em

particular da União Europeia, que
conseguimos garantir a compra
conjunta e uma mais justa distribuição de vacinas.
Sim, é este sentimento do Portugal Europeu e solidário que Abril
também nos legou e que hoje também aqui com orgulho e convicção exaltamos.
Sim, é também este sentimento
comum de solidariedade europeia
que nos une a um país destruído e
dilacerado pela Guerra, e que, tal
como nós, não desiste do seu futuro enquanto povo e enquanto nação.
Porque qualquer quer seja a etapa
do caminho há sempre uma oportunidade de salvação, há sempre
uma oportunidade de recomeço
tal como Abril nos ensinou.
Porque, como dizia Miguel Torga:
“Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos
que deres, neste caminho duro de
futuro, dá-os em liberdade, enquanto não a alcançares, não descanses. Em nenhum futuro queiras
ser só metade.”
É pelos que sonham e nunca desistem de lutar por esse futuro por
inteiro, para si e para os seus, em
Setúbal, em Portugal, na Ucrânia,
ou em qualquer parte do Mundo,
já com mais tempo vivido em democracia do que em ditadura, e
com o mesmo horizonte de esperança que com Abril emergiu,
hoje, amanhã e sempre, dizemos:

cura pela cooperação multilateral, em relações baseadas na paz
e amizade, garantidas pelo Direito Internacional.
Hoje assinala-se a liberdade, o
valor mais fundamental da nossa existência, por ser o único que
não se verga ao medo. E a liberdade apenas se concretiza nessa existência quando nos permite expressar a nossa diferença, em conformidade com o todo mas sobretudo em dissonância com a parte.
Vivemos nela há 48 anos e isso inclina-nos para a tomar por garantida, enquanto para muitos indivíduos, espalhados pelo mundo, oprimidos pela mão pesada da ditadura, da guerra e da miséria, ela continua a não passar de um sonho.
O mesmo sonho desses povos é
o sonho do prisioneiro da sua opinião, do combatente numa savana longínqua, do exilado recebido
nos braços de outra terra, do arquiteto da paz perpétua europeia
e finalmente, de todos aqueles que

conseguiram sair da pobreza em
liberdade, e daqueles que continuam a não ter oportunidades para
sonhar longe dela. O sonho reside na alma deste país à beira-mar
plantado, enquanto motor da sua
transformação económica, social, ecológica e digital, mantendo os mesmos direitos, liberdades e garantias, conquistados em
abril e consolidados pela entrada
na Comunidade Económica Europeia.
A nossa riqueza cultural encontra-se na diversidade e na pluralidade. Não cedemos àqueles que
colocam em causa a dignidade humana!
A procura individual da felicidade é o fim da nossa existência. A
garantia das condições para essa
procura é o fim de toda a atividade política. Volvidos 48 anos, senhores deputados, pergunto-vos:
que condições conseguimos garantir às novas gerações? E que
condições continuam por ser cria-

das para as futuras gerações? Gerações essas que assistem impotentemente à hipoteca do seu
futuro por falta de visão e de ambição.
Nos últimos 48 anos, foi garantido o princípio de um estado social que protege os mais necessitados, canalizando o papel das
instituições milenares da nossa
sociedade naquele que será um
dos grandes desafios do século
XXI: o combate à pobreza e às desigualdades. E um estado social
que se mostra digno desse nome,
tendo garantido o acesso universal à saúde, através da criação
de um Sistema Nacional de Saúde, cuja resiliência e a preparação
para lidar com as enormes dificuldades que enfrenta, com particular incidência nos últimos 2
anos de crise pandémica, não bastam ser elogiadas, precisam de
ser apoiadas. A ignorância é a inimiga da liberdade, pelo que dirijo
uma menção especial ao nosso

Viva o 25 de Abril!
Viva a Democracia!
Viva a Liberdade!
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sistema educativo, que hoje permite que cada vez menos importe o material do meu berço, em
que região nasci ou aquelas que
são as minhas crenças fundamentais - o princípio de um verdadeiro elevador social, que opera sob uma verdadeira igualdade
de oportunidades.
Abril é dos reformistas, dos inconformados e das classes mais
dinâmicas da sociedade, que não
se resignam à sua condição social
e consigo querem tirar o país da
cauda da Europa. Abril é dos estudantes que, no respeito do legado das lutas académicas, reclamam a independência das universidades onde estudam face ao
poder político. Abril é de quem
ama de forma incondicional, não
se submetendo ao preconceito estabelecido. Abril é de todas as mulheres, que hoje têm representação política e direito ao voto e que
podem ser mulheres de família e
ao mesmo tempo, profissionais
de excelência.
A minha liberdade é a de todos
nós. A nossa comunidade só será
verdadeiramente livre quando cada um de nós for livre!
É com certa angústia que falo de
princípios e não de fins. O nosso
sistema de saúde debate-se com
acrescidas dificuldades. O nosso
sistema educativo desvaloriza muitas vezes os seus ativos. A desigualdade de género continua fomentada por diferenças salariais.
Há muito por fazer! E os responsáveis políticos permanecem à

sombra da azinheira, enquanto a
terra chora e o ar se polui, ignorando os apelos do povo para que
se faça mais e melhor pelo nosso
planeta, pela nossa casa comum.
O jogo de interesses próprios descarta o cidadão comum, a quem
devemos tudo.
Nos últimos anos, temos assistido à tribalização da política portuguesa numa repetição de divisões entre o “nós” e o “eles”. “Nós”
os políticos, “eles” o povo.
“Nós” os jovens, “eles” os mais velhos. “Nós” da capital, “eles” do
resto do país. “Nós” de bem, “eles”
de mal. Pois garanto-vos, senhores deputados, que enquanto a
atividade desta Assembleia for
vista como uma competição, em
que se contam as “nossas” vitórias e as derrotas “deles”, os únicos derrotados serão os setubalenses e, com eles, a democracia.
É na incessante procura por estas divisões e na constante ausência de resposta para os reais
flagelos e necessidades dos indivíduos que se beneficia quem
hoje procura minar a nossa estimada democracia. Urge atender
aos graves problemas sociais da
Península de Setúbal e do país e
aos desafios globais que estão à
nossa porta.
De Abril, o que
está por fazer?
Comecemos pelo ensino superior, onde a igualdade de oportunidades tarda a chegar, quer pelo

CHEGA (CH)
LIDO POR NUNO GABRIEL
nPassam hoje 48 anos da revolução de Abril, revolução que trouxe a Portugal o sonho da Liberdade.
Sonho manchado desde o início com
a tentativa das forças de extrema
esquerda de usurparem o poder e
implementar uma República Socialista à boa maneira Soviética.

Destes tempos relembramos:
As perseguições;
As Prisões discricionárias e sem
mandato ou culpa formada;
A ilegalização da quase totalidade dos partidos de direita;
A ocupação de terras à revelia da vontade dos legítimos proprietários;
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número insuficiente de bolsas
sociais atribuídas, quer pela falta
de camas para acomodar aqueles que se deslocam para fora do
seu concelho de residência para
prosseguirem os seus estudos.
Mas sobretudo porque, no final
do dia, a investigação científica
continua a tratar-se de um trabalho precário, e a capacidade de
inovação que transporta para a
sociedade ignorada.
Aquela que é considerada a geração mais bem preparada de
sempre é também aquela que
mais vê o seu potencial comprometido. A sua irreverência, criatividade e vontade de mudança
esbarram nas dificuldades em encontrar um trabalho digno, ou uma
habitação acessível à sua limitada capacidade económica, que lhes
permita sair de casa dos pais em
busca dos seus sonhos. Urge dar-nos condições e oportunidades
para que possamos provar que
somos capazes, que podemos fazer coisas novas e fazê-las bem.
Para nós tudo é urgente e não
podemos esperar mais. Do passado de crise, é urgente construir
um presente de esperança e um
futuro de prosperidade.
Mas como podemos construir esse futuro, se o peso do passado
será cada vez mais significativo?
O nosso sistema de segurança
social conhece o seu maior desafio desde a sua criação pelos arquitetos da nossa democracia. A
pressão exercida pela crise demográfica que vivemos, agravada

pela “fuga de cérebros”, coloca
em causa a sua sustentabilidade.
E este desafio exige uma resposta fundamentada na cooperação
intergeracional, na partilha de conhecimento entre gerações com
a finalidade de assegurar a justiça
de todos. A gestão dos recursos
do presente não pode comprometer a sua disponibilidade para as
gerações vindouras e gastar aquilo que não se tem no presente
significa limitar a capacidade de
escolha dessas gerações.
Hipotecar o futuro em nome de políticas do passado não é só politicamente censurável, mas também moralmente condenável.
Portugal continua marcado pelas crescentes desigualdades no
pleno exercício dos direitos garantidos pela nossa Constituição,
agravadas com a perpetuação de
uma cultura de falta de transparência e honestidade no desempenho de cargos públicos. Podemos observar estas dificuldades
na sucessão de casos de corrupção que assolaram o nosso país,
com o permanente sacrifício daqueles que menos têm em prol
dos interesses dos poderosos. A
corrupção não fere apenas o erário público, rouba os sonhos dos
portugueses!
Os líderes políticos continuam a
falhar na resposta que as sociedades lhes exigem para os desafios globais. Saindo de uma emergência pandémica, o mundo debate-se com uma emergência climática. O aumento das tempera-

turas à escala mundial ameaça os
solos que fornecem subsistência
a milhões de pessoas e ameaça
atirá-las para a pobreza extrema
– sabemos bem que os mais frágeis são quem mais sofrem pela
ausência de resposta política. Urge
promover uma distribuição equitativa dos recursos à escala global e trabalhar no sentido de um
desenvolvimento sustentável, que
coloque o indivíduo no centro das
preocupações da sociedade.
Estes são os desígnios por cumprir. Faço parte da geração que
nasceu com a liberdade necessária para os fazer cumprir. Conheço a tão doce liberdade e nunca
prescindirei de a defender, porque
na minha memória e na do povo
português, vive a sombra da sua
ausência. A liberdade recupera-se numa data, mas tem de ser
conquistada e reconquistada todos os dias. Olho com gratidão
para as oportunidades que as gerações que vieram antes de mim
me proporcionaram, e reforço o
meu compromisso com os ideais
de Abril, para que os sonhos das
gerações que virão depois de mim
se possam tornar realidade.
Permitam-me concluir ao parafrasear Emmanuel Lévinas: “Somos responsáveis por tudo e por
todos, perante todos. Nós mais
que todos.”

E a impunidade destes criminosos,
terroristas e usurpadores;
Podia enumerar vários nomes, todos eles ligados à esquerda, esquerda essa que acusa de fascismo tudo o que a afronta e continua a omitir a verdadeira história
às novas gerações, nomeadamente o período terrível de abril de 74
a novembro de 75.
Graças a Deus tivemos um 25 de
Novembro, data que não podemos
dissociar do 25 de Abril, pois foi
com este contra golpe que Portugal entrou no verdadeiro caminho da Democracia.
Democracia que a esquerda hoje
comemora e se sente dona, mas
que tentou criminosamente impedir, esta é a habitual e conhecida hipocrisia da esquerda.
Democracia, que hoje, 48 anos depois, devia estar madura, mas não
está, pois os mesmos que em 74
perseguiram, prenderam, torturaram e ilegalizaram, continuam hoje
tão ignóbeis como no passado.

A prova disso é a cerca sanitária
que fazem ao CHEGA, tentando
limitar a ação de um partido político constitucionalmente legal,
só porque dizemos a verdade e
afronta o sistema.
Sistema, que quase sempre à esquerda tem governado Portugal,
ou melhor dizendo desgovernado,
pois o clientelismo político, a corrupção, e a falta de valores Nacionais, tem empobrecido Portugal, na economia, no espírito, e na
força anímica da nação.
Portugal, Nação quase milenar,
merecia mais, mas este sistema
não dá para mais, pois consubstancia-se num Socialismo que
atrasa, corrói, e mata uma Nação
e um povo.
Abril e o seu espírito nunca foram
cumpridos, porque foram corrompidos desde o início, e apesar do
esforço de homens como Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa,
entre outros verdadeiros patriotas
que quiseram de verdade mudar

Portugal, este sistema os absorveu ou anulou.
Com a Graça de Deus, e de um
grupo de homens e mulheres, 48
anos depois, existe finalmente uma
força política em Portugal, que com
vontade, espírito de luta, e muita
resiliência, irá encetar uma luta
sem quartel, contra este sistema
falido e moribundo, para bem e em
nome de Portugal e dos portugueses.
O Socialismo e a esquerda são um
passado que não podemos apagar,
mas que não queremos no futuro.
Portugal e Portugueses merecem
mais.
Como dizia Pessoa:
“Quem te sagrou, criou-te Português.”
“Do mar e nós, em ti nos deu sinal.”
“Cumpriu-se o Mar, e o império se
desfez.”
“Senhor, falta cumprir-se Portugal.”
Este é o nosso desígnio, fazer
cumprir Portugal.

Viva a Liberdade!
Viva Portugal!

Bem-haja a todos.
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BLOCO DE ESQUERDA (BE)
LIDO POR VÍTOR ROSA
nEm abril de 2021, nesta mesma
sala, estávamos a falar da pandemia do Covid, da sua complexidade, dos seus efeitos, da análise, da
resposta social e política que a mesma nos obrigava a ter enquanto
responsáveis sociais e políticos.
Chegados a Abril de 2022, uma
nova realidade, a guerra na Europa, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, obriga-nos a nova análise e responsabilidade política,

face a estes acontecimentos e à
sua condenação e solidariedade
com o povo Ucraniano.
Comemoramos hoje o primeiro
ano de 48 anos de Liberdade, após
48 anos de ditadura salazarista,
a tal ditadura de Deus, Pátria e
Família, à qual outros agora juntam a palavra Trabalho, tema ao
qual voltarei mais tarde.
Não posso deixar de referir o papel da Revolução de Abril de 74

PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA (PAN)
LIDO POR MARIANA CRESPO
nNo dia 24 de março, a democracia portuguesa tornou-se mais
longeva do que a ditadura militar
e o Estado Novos juntos. Nesse
dia, comemorámos 17 mil dias de
democracia e, em cada um desses dias, as lutas emancipatórias
nunca pararam, nem nunca deverão parar tendo em vista um futuro mais solidário e pacífico.
Devemos, pois, tirar este dia para
refletirmos sobre a importância
da democracia e da liberdade em
2022.
O atual contexto de Guerra na
Ucrânia, em que o imperialismo
territorial russo voltou e em for-

ça, colocou-nos a todos à prova
e desmascarou os partidos autoritários que ainda subsistem no
mundo. Desde a colaboração em
campanhas de desinformação até
às tentativas de branqueamento
do seu passado putinista, os líderes populistas e autoritários da
Europa, sejam da esquerda ou da
direita, invocando as liberdades e
a democracia, nada mais querem
do que as subverter a seu favor,
utilizando a soberania popular como instrumento de um projeto
pessoal de poder despótico.
Estes são acontecimentos que nos
devem preocupar, pois acredita-
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para o final de uma Guerra colonial imposta por um regime fascista que condenou à morte milhares de jovens portugueses e
africanos, de mulheres à viuvez e
de crianças à orfandade; provando que uma guerra provocada por
ambições imperialistas, seja a sua
origem qual for, é, e será sempre,
de condenar.
E se trago à lembrança esta memória das mulheres é para destacar o seu papel como pilar importante na sociedade que, quer
o regime fascista, quer outros nos
dias de hoje, tentam relegar para
segundo plano enquanto força
motora e de género pela sua importância vital na sociedade igualitária e insubmissa dos caminhos
que abril abriu.
O 25 de abril não é apenas importante como data simbólica,
mas também como um processo
de transformação social que modelou o nosso presente.
A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de
uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.
Devemos celebrar hoje as conquis-

tas da Liberdade e dos direitos
fundamentais que foram adquiridos, nomeadamente na saúde,
que veio proporcionar a criação do
Serviço Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à criação da
Escola Pública, no direito à habitação e nos direitos dos trabalhadores, dando lugar a uma maior
dignidade para quem trabalha.
Dizia lá atrás que voltaria ao tema de Deus, Pátria e Família, à
qual outros agora juntam a palavra Trabalho, e, assim sendo, vou
buscar o verso de FMI de José
Mário Branco, “Entretém-te filho,
entretém-te! Deixa-te de políticas que a tua política é o trabalho, o trabalhinho”, para relembrar àqueles que numa frase de
cartaz de beira de estrada – fazem alusão aos Portugueses de
bem, mais não fazem, do que
através dessa frase, relembrar que
quando o neoliberalismo e a extrema direita lançam a sua sombra de regressão política, social e
civilizacional, num ataque frontal
às conquistas de Abril, manter
viva esta celebração é continuar
a defender a Constituição da República de abril.

E fazemo-lo em solidariedade e
intercâmbio com os povos da Europa e do mundo que hoje enfrentam a mesma ameaça de retorno à barbárie e a combatem.
As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com
a Revolução não são irreversíveis
e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral,
as discriminações e a violência.
Manter vivo o espírito de abril
implica aprofundar a democracia
e combater as desigualdades e a
exclusão social.
No ano em que voltamos a poder celebrar o 25 de abril de uma
forma mais próxima da “normalidade” pré-pandemia, reiteramos
a defesa dos valores da liberdade, democracia e solidariedade.
Porque manter viva a lembrança
simbólica desse marco fundador
da democracia é, igualmente, continuar a manter viva a luta pela
conquista de mais direitos e de
uma vida mais justa para todos e
para todas.

mos que os populismos e os autoritarismos não surgem de um
sentimento genuíno da população, mas antes de um desprezo
por parte das elites políticas em
trabalharem pelo bem-comum, o
que faz com que a população, num
ato de desesperança, opte por votar neste tipo de partidos. São estas mesmas elites que protegem
bancos e empresas falidas à custa dos contribuintes, colocando
nestes o ónus de sustentar a hipocrisia dos que se aproveitam do
injusto sistema fiscal e legal.
Por esta razão, é necessário revitalizar a democracia. É preciso
desenvolver o sentido crítico na
população residente em Portugal,
e, em particular, nas gerações
que nasceram após o 25 de abril
de 1974.
Temos de passar do papel à
prática, em vez de nos perdermos tão amiúde em infrutíferas
lutas de egos.
Apesar dos progressos em Portugal, ainda falta muito por fazer.
Não teremos cumprido os desígnios de abril enquanto o ser
humano continuar a ser visto como apenas mais uma estatística.
Não vivemos em liberdade enquanto os humanos continuarem a ser
discriminados com base na sua nacionalidade, etnia, género, estatuto económico ou orientação sexual.

Não vivemos em liberdade enquanto os animais forem vistos como
mercadoria e fonte de entretenimento em nome de uma dita cultura.
Não vivemos em liberdade enquanto os nossos ecossistemas
são destruídos em prol de interesses económicos.
Esse dia chegará quando o ser
humano aprender a viver em comunhão com os seus pares, na

defesa de uma justiça intergeracional e interespécie.
Foram muitos aqueles e muitas
aquelas que pagaram com a vida
a democracia e a liberdade. Temos
agora o dever de continuar a honrar as suas memórias.
Que sejamos sempre críticos, que
sejamos sempre insubmissos, que
sejamos sempre revolucionários.
Hoje e sempre: viva o 25 de abril!

Viva o 25 de Abril!
Viva a democracia!

INICIATIVA LIBERAL (IL)
LIDO POR FLÁVIO LANÇA
nÉ para mim um enorme prazer
estar aqui neste dia e ter a oportunidade de partilhar com todos algumas ideias sobre uma das mais
emblemáticas datas da democra-

cia portuguesa. Creio ser este o
momento e o sítio ideal para apresentar como um Liberal sente o
25 de Abril.
Apesar de ter ocorrido antes do
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momento em que abri os olhos
neste mundo, todos ouvimos
histórias (e alguns viveram-nas)
de heroísmo, de luta na clandestinidade, de homens e mulheres que lutaram, primeiro pela
liberdade de todos nós, e depois
pela sua própria. Há que louvar e
recordar todos os que, independentemente da sua cor política,
se sacrificaram para que hoje
possa estar aqui a discursar livremente.
O 25 de Abril não é uma data, é
um sentimento que nos acompanha diariamente ao longo da vida,
sendo a sua principal manifestação o conceito de liberdade. Como
é por demais sabido, a liberdade
enquanto direito inalienável em
todas as suas vertentes é o valor
que um Liberal preza acima de
todas as coisas, motivo pelo qual
não podemos nunca deixar de
prestar homenagem a quem lutou para a conseguir.
Apesar de muito anterior, é comum dizer-se que o pensamento
liberal propriamente dito é algo
que surge em Portugal após o
25 de Abril – o Estado Novo era
um Estado intervencionista, um
regime autoritário totalmente
contrário às ideias liberais. Lutámos e lutaremos contra todas as
formas de totalitarismos, desde
a direita autoritária e opressiva,
fortemente estatizante e conservadora, até a uma certa esquerda
iliberal que parece ver nas democracias liberais do ocidente a fonte de todos os males do mundo.
Tal como nenhum de nós é a mesma pessoa que era há 20 anos,
também não devem existir dogmas imutáveis, verdades que não
podem ser discutidas e normas que
não possam evoluir, desde que
respeitem os direitos e garantia
do indivíduo.
A CRP limita-me as opções e manieta-me a liberdade quando estabelece como prioridade um caminho para o Socialismo. Deveria
antes indicar, como de resto o faz
ao longo de todo o seu articulado,
um caminho de liberdade, autonomia e respeito pelos direitos humanos, respeitando as aspirações
individuais ao bem-estar económico, social e político.
A liberdade conquistada não pode
ser um dado adquirido, tal como
vimos no período imediato a 1974,
o ambiente social e político esteve perto de um conflito civil, felizmente serenado por forças moderadas, avisando-nos desde logo
que devemos manter uma aten-

ção redobrada e um debate democrático constante para os perigos que vem de todos os quadrantes políticos.
Uma palavra para a atualidade onde, depois de tempos de medo e
incerteza com uma pandemia silenciosa que infelizmente levou
muitos de nós, vivemos agora tempos de incredibilidade com uma
guerra inesperada, inaceitável e
absurda criada por egos desmesurados e ideais próprios de resquícios de uma mentalidade que
deveria ter ficado no século XIX
(19). Somos diariamente surpreendidos por posições políticas inesperadas, para os mais desatentos,
que parecem não compreender
os gritos desesperados das mães
ucranianas e não conseguem encontrar paralelo entre uma agressão de um estado autocrático e
o direito à resistência, autodeterminação e liberdade dos povos, que
de resto apregoam alto e bom som
em datas festivas. Não podemos
escolher onde queremos ver a
liberdade, não existem dúvidas
quando uma agressão está em
curso, não existem factos históricos (ou ficcionais) que justifiquem
qualquer tipo de violência – a frontalidade e a coragem parecem
esmorecer com a idade, ainda bem
que somos um partido que sofre da
irreverencia própria da juventude.
Ouvimos e escutamos toda a gente, não nos escudamos em preconceitos e falsas moralidades enquanto apelamos a entendimentos e recusamos ouvir o que uma
das partes tem para dizer. Recusar ouvir um represente eleito de
um país soberano, utilizando relativismos morais e artifícios linguísticos para justificar o injustificável,
não parecem estar em linha com
os valores de abril. Como se pode
defender a paz e o entendimento
sem escutar o que alguém tem
para dizer na “casa do povo e da
democracia”?
Cabe-nos enquanto representantes eleitos sermos um símbolo de esperança e confiança,
pedra basilar para que os setubalenses possam acreditar num
futuro melhor em que não precisem de andar constantemente de mão estendida aos apoios
do Estado ou da EU, mas que tenham a possibilidade de realizar
todas as suas ambições.
Fazemos mais do que publicações
originais no twitter, na Assembleia Municipal já votámos ao lado de todas as forças políticas em
variadíssimos momentos, desde
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recomendações, louvores, protestos, pois estamos na política de uma
forma positiva e construtiva. Ambicionamos ser parte da solução,
mais do que o nome na história ou
em placas em inaugurações antecipadas, queremos que as nossas
ideias contribuam para uma cidade de setúbal mais capacitada e
desenvolvida, onde todos possam
atingir o seu máximo potencial.
Somos o que defendemos e não
aquilo que dizem que defendemos,
assumimos a diferença e um projeto original e seremos eleitos ou
não por isso, não vemos outra forma de estar na política. Acreditamos que Setúbal precisa desta
irreverência. Os filhos e netos da
revolução agradecem o esforço
e abnegação dos heróis de Abril,
mas está na hora de tomarmos
a iniciativa de mudar o destino e
podermos seguir os nossos sonhos na nossa cidade.
Portugal continua a viver “inundado de palavras e embriagado de
promessas”, há 48 anos que se
pede a modernização do país e
qualificação das pessoas para
que não se perca o “legado inestimável do 25 de Abril” e, sendo
inegáveis os progressos feitos ao
nível da educação, da saúde e da
política, muito falta ainda fazer.
Nem tudo foram rosas (também
houve outras cores) e, correndo o
risco de ser menos aplaudido, é
dever cívico da Iniciativa Liberal levar a discussão temas difíceis, pôr
na agenda formas alternativas de
pensar e até evitar que se repitam
alguns disparates do passado
(como 3 intervenções externas do
FMI) para que o futuro se mostre
mais risonho aos nossos filhos. É
através do diálogo e da troca de
ideias, e não de políticas para as
câmaras e redes sociais, que se irá
conseguir chegar a consensos que
ponham Setúbal novamente na
posição que merece no panorama nacional.
Cabe-me acrescentar que as políticas socialistas levadas a cabo
nos últimos 48 anos neste concelho não contribuíram para um crescimento sustentável, o liberalismo é uma alternativa que propomos aos munícipes. Não propomos ideais lógico-teóricos que já
provaram não funcionar na prática, propomos soluções testadas
com sucesso em países que, queiramos ou não, estão a atrair os
nossos jovens.
• Porque devemos olhar para os
jovens (futuro)
Se nos dizem que temos tudo, por-

que perpassa pela sociedade portuguesa um sentimento de desânimo, porque emigramos, porque
nos queixamos dos representantes eleitos?
As liberdades de abril não são estáticas, uma nova geração vive na
liberdade conquistada com os sacrifícios dos seus pais e avós e,
no respeito histórico pelos heróis
que deram tudo de si (incluindo a
vida em alguns casos), querem agora construir o seu futuro, sonhar
com um país onde possam viver e
prosperar. Há uma nova geração
que anseia por ter no seu país a
oportunidade de prosperar e ser
feliz, emancipar-se e poder aspirar a ter uma vida melhor e independente, fruto do seu trabalho,
iniciativa e criatividade – há que
fazer mea culpa: na nossa geração isto não foi conseguido!
Uma geração que, eternamente
agradecida aos heróis de Abril
que permitiram sonhar com um
mundo infinito de possibilidades,
se vê agora amarrada a conceitos
e políticas bacocas e ultrapassadas que estagnam o país e os obrigam a procurar a felicidade noutras paragens.
Ao contrário do que nos vendem,
não nos contentamos com pouco,
não nos resignamos com um país
retrógrado e estagnado, sabemos
do valor que temos, apenas pedimos que o Estado não nos estorve a ambição. Não se trata de
egoísmo, falamos de liberdade.
Todos devemos contribuir para
um estado que possa apoiar quem
mais precisa, mas não queremos
perpetuamente alimentar uma
máquina burocrática que precisa
de esbulhar os cidadãos para se
alimentar e continuar a engordar.
Falta-nos dar o salto para uma
sociedade desenvolvida e economicamente forte, socialmente justa e politicamente honesta, saindo
de um marasmo que leva os nossos jovens a emigrarem à procura do que não conseguem encontrar aqui. E porquê?
Esta é a reflexão que todos precisamos de fazer, sem preconceitos, claramente perguntar: É este
o Setúbal que queremos? Abril
também é isto, não apenas cantar
loas ou fazer discursos de louvor,
mas também convidar à reflexão
e, sem medo, perguntar o que está
mal e ter coragem de o mudar. Mais
do que aplausos e fama fugaz,
deveríamos ter a coragem de refletir no futuro da nossa cidade
fazer o necessário para o atingir.
Muito falta cumprir ainda após

Abril, não podemos continuar à
espera dos amanhãs que cantam
e teimam em não chegar, esperar por promessas vazias que são
constantemente adiadas.
Quando se diz que falta cumprir
Abril, teremos de concordar, embora acredite que não nos mesmos termos que alguns dos meus
colegas aqui presentes. Falta criar
um país próspero, um país que
permita aos seus cidadãos realizarem-se pessoal e profissionalmente, um país e uma cidade onde possamos demonstrar todo o
nosso potencial.
Falta cumprir o desenvolvimento sustentável em Setúbal: Setúbal tem de se virar para o mar,
tem condições únicas que não
são aproveitadas. A cidade vive
de costas voltadas para a sua
maior oportunidade. Como até
os antigos sabiam, o mar é o sustento, é um amigo (bravo) pronto a ajudar se soubermos pedir,
e nós viramos-lhes as costas.
Embelezamos a sua fronte, permitimo-nos passear e ver a sua
beleza e esplendor, mas não
aproveitamos todas as mais-valias que nos pode proporcionar.
Falta cumprir uma política cultural onde exista liberdade criativa
e que atraia investimento. Onde
está a pujança da juventude, a irreverência de uma cidade que, ao
invés de arriscar em fazer algo
diferente, encontra-se subjugada
a migalhas distribuídas pela autarquia e pelo estado?
Falta-nos cumprir uma cidade que
esteja atenta às sensibilidades geopolíticas, permanentemente capitalizando a integração e sendo
cada vez mais inclusiva e cosmopolita e onde convivam todos os
credos, religiões, cores e ideias,
condição fundamental na nossa
perspetiva para o desenvolvimento de uma cidade.
Falta cumprir um país justo: Cada
vez pagamos mais para ter menos:
(1) temos saúde grátis, mas que
vem tarde e não chega a todos;
(2) temos reformas, mas cada vez
mais tarde e mais reduzidas;
(3) temos apoios do estado, mas
cada vez mais burocráticos e mais
reduzidos.
Termino dizendo que Abril abriu-nos as portas para sonhar, o estado amarra-nos as ambições e
cobra-nos uma taxa pelo nosso
sucesso!
Viva a Liberdade!

