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Com a chegada dos novos autocarros da Carris Metropolitana, que reforçam os percursos 
e a frequência das viagens, prossegue a estratégia de aumento da mobilidade. Parques 
de rebatimento e bolsas de estacionamento ajudam à opção pelo transporte público. Há 
ainda uma aposta nas bicicletas elétricas, num concelho que já dispõe de dezena e meia 
de quilómetros de ciclovia. A estratégia urbana é pensada igualmente no acesso às praias. 
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CÂMARA MUNICIPAL
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

Complexo Municipal
de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

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 ED
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AGENDA DESTAQUES DE JUNHO 2022u

JAZZ SOLARIS 
QUARTETO

A CAIXA DE NOVE 
LADOS

Concerto do ciclo Música no Forte 
com temas de jazz, peças de 
música brasileira, originais do grupo 
e composições de ritmos latinos.

Teatro de marionetas que faz uma 
viagem por um mundo mágico 
escondido numa velha caixa de 
costura. 

Gratuito

5 € 

24 SEX . 21H00

19 DOM . 11h00

INQUIETUDES 
DE SARAMAGO 

AS LÁGRIMAS AMARGAS DE PETRA VON KANT

MARCHAS 
POPULARES 2022

SETÚBAL NA OBRA 
DE ROGÉRIO CHORA

Ciclo de Conversas das 
Comemorações do Centenário 
de José Saramago. 

A obra realizada por Rainer Werner Fassbinder, de 1972, com Margit Carstensen, Hanna Schygulla e Katrin 
Schaake, passa na Lauro António Masterclass Filmes Que Amo.

Desfile de apresentação das 
Marchas Populares de Setúbal 
2022.

Mostra dedicada à obra do pintor 
setubalense. Inauguração às 
16h00.

Gratuito

Gratuito

Gratuito
Org.: CMS 

Gratuito | Ter a sex, das 11h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Sab, das 14h00 às 18h00

25 SÁB . 16H00

27 SEG . 21H00

25 SÁB . 22H0025 JUN // 17 SET

Casa da Cultura
Sala José Afonso 

Fórum Municipal Luísa Todi

Forte de Albarquel Galeria Municipal do 11

Fórum Municipal 
Luísa Todi

Fórum Municipal 
Luísa Todi

PRIMEIRO PLANO   4-7
Estratégia global assegura 
mobilidade no concelho

LOCAL  8-9
Modernização avança em 
respeito pelas tradições
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SETÚBAL EM MOVIMENTO
Mais cultura para uma cidade melhor

A Câmara Municipal de Setúbal trabalhou intensamente nas últimas duas décadas para transformar a cidade e o concelho. Uma 
transformação em que apostámos, primordialmente, na melhoria das condições em que eram prestados serviços municipais  
às populações do concelho e, depois, na qualificação do nosso território, fosse por via da melhoria da mobilidade urbana  
e da requalificação do espaço urbano, fosse por via da criação de mais e melhores equipamentos sociais e culturais no concelho.

Deixámos de ser um território deprimido e passámos a ser um espaço em que se valoriza a identidade sadina e azeitonense, em que se  
preservam tradições em simultâneo com a aposta em novas tendências, sempre de olhos no futuro.
Hoje, a cidade e o concelho mudaram radicalmente. Atraímos mais visitantes e turismo do que alguma vez aconteceu; atraímos investimentos 
qualificados e qualificadores.
Uma das apostas mais bem conseguidas, que mudou, radicalmente, a relação dos setubalenses com o seu rio, foi a transformação operada na 
zona ribeirinha e a edificação do Parque Urbano da Albarquel. A memória daquele espaço como área de barracões, de estaleiros, como espaço 
desertificado e apenas entregue às atividades industriais está já muito desvanecida, tal é a animação que agora ali existe. Hoje podemos fruir  
a nossa zona ribeirinha e de toda a beleza que tem para nos oferecer. Deixámos de ser uma cidade de costas voltadas para o seu rio.
Assumimos como prioridade a requalificação do que era um degradado e abandonado património histórico e demos vida a novas e relevantes 
valências culturais. Avançámos para a recuperação do Convento de Jesus que ninguém antes quisera assumir. O monumento nacional passou 
a ser prioridade desta Câmara Municipal e é já hoje uma sala de visitas de referência que muito nos orgulha.
Comprámos o Quartel do 11 em situação de abandono ao Estado e depois oferecemo-lo ao mesmo Estado para lá construir a Escola de  

Hotelaria que muito nos honra.
Adquirimos as antigas instalações do Banco  
de Portugal e dotámos a cidade de mais uma galeria  
de arte e exposição. 
Adquirimos o edifício onde funcionou o Círculo 

Cultural de Setúbal e construímos a Casa da Cultura. Adquirimos o edifício na Avenida Luísa Todi onde funcionou o Recolhimento da Soledade 
e ali construímos a Casa da Baía, uma referência para o turismo e para a cultura em Setúbal.
A lista do que foi feito é muito mais longa, mas fica aqui um registo significativo do que foi uma opção e uma prioridade da Câmara Municipal, 
quando se sabe que os orçamentos são sempre limitados para o que se pretende ou seria necessário fazer.
Chegou agora uma nova fase do trabalho municipal. 
Continuando a haver necessidade de investir no património histórico-cultural, como é o caso do já anunciado investimento na recuperação  
e requalificação da Casa Luísa Todi, a prioridade do investimento passa a ser a criação de mais condições para que os nossos agentes culturais, 
sociais e desportivos possam ter melhores condições para desenvolver as suas atividades em benefício das populações e de Setúbal.
Esta é uma das prioridades do nosso mandato.
A Câmara Municipal vai em breve anunciar a disponibilização dos primeiros espaços destinados àqueles objetivos.
Acredito que, com melhores condições para desenvolver a sua atividade, o nosso movimento associativo dará um contributo ainda maior para 
crescermos enquanto comunidade cultural de referência.
Continuamos a fazer mais cidade, a construir mais Setúbal.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

Mais cultura para uma vida mais vivida, mais rica. É por isso 
que vale a pena investir. É isso que continuamos a fazer

CARRIS METROPOLITANA ESTACIONAMENTO FESTIVAL DE MÚSICA 
Setúbal deu, no dia 1 de junho, um passo 
decisivo na melhoria das condições de 
mobilidade dos seus cidadãos com a entrada 
em funcionamento da Carris Metropolitana, 
no que é o resultado direto da firme vontade 
política, financeira e técnica das câmaras 
municipais da Área Metropolitana de Lisboa.
Temos, agora, de dar os passos seguintes. 
Por essa razão, defendemos a necessidade 
de reduzir o preço do Passe Metropolitano para 
os 30 euros, absorvendo os atuais passes 
municipais, o alargamento da gratuidade deste 
passe em toda a AML até aos 18 anos, incluindo, 
igualmente, quem já tem acesso ao Sub-23 e o 
estabelecimento da gratuitidade do passe para 
quem tem mais de 65 anos.

A Câmara Municipal de Setúbal está a criar 
vários parques de estacionamento gratuito fora 
do centro da cidade com uma disponibilidade 
total de 2500 lugares. Com estes parques 
gratuitos estimula-se uma maior utilização 
de transportes públicos, agora com melhor 
qualidade, melhores horários e mais linhas 
para servir as populações de todo o concelho.
Além de permitir o estacionamento gratuito, 
a medida ajuda a reduzir o número de viaturas 
particulares em circulação no centro da cidade 
e, desta forma, a reduzir emissões poluentes.
Contribuir para alcançar estas metas 
ambientais é um enorme desafio que só pode 
ser vencido com medidas concretas que, aliás, 
são já aplicadas em muitas cidades por todo 
o mundo. Setúbal, como grande cidade que é, 
tem de dar também o seu contributo.

A 10ª edição do Festival Internacional de 
Música de Setúbal, que terminou no dia 29 de 
maio, continua a honrar a visão e os objetivos 
traçados desde 2012, quando o Lady Hamlyn 
Trust iniciou esta frutuosa parceria com 
a autarquia setubalense. Entre eles, a ideia 
de atrair a Setúbal e aos palcos tradicionais, 
mas também a espaços naturais, às igrejas 
e aos espaços mais icónicos do património 
do concelho, artistas de grande renome que 
ensaiam e atuam sempre em conjunto com 
jovens músicos do concelho. 
Mais do que nunca, este processo continua 
a ser o resultado de meses de trabalho onde a 
música é utilizada como poderoso instrumento 
para a inclusão, para o ensino pela arte e a 
interculturalidade.ED
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DOIS MIL E QUINHENTOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO GRATUITO

Melhor
ambiente
e mais 
mobilidade

Setúbal tem em marcha 
uma revolução na 
mobilidade com o 
objetivo de melhorar 
a qualidade de vida 
e devolver a cidade 
aos setubalenses. Em 
junho, entraram em 
funcionamento 135 
novos autocarros, com 
mais carreiras e mais 
frequência. Já os novos 
parques municipais 
gratuitos vão permitir 
que se possa deixar 
o carro em zonas fora 
do centro da cidade. 
Paralelamente, o 
município continua 
a investir no Passe 
Navegante para que 
todos os habitantes 
do concelho possam 
poupar

O concelho está a assis- 
tir à implementação de  
um conjunto de medi- 
das desenhadas espe- 

cificamente para melhorar as 
deslocações na malha urbana e  
que incluem, entre outras ações, 
um serviço de transportes públi- 
cos mais eficiente ligado a bol-
sas de estacionamento gratuito.
Com a aprovação, em 2018, do 
Plano de Mobilidade e Transpor- 

tes, a Câmara Municipal de Setú- 
bal delineou uma estratégia com 
o objetivo de melhorar a aces-
sibilidade a polos geradores de 
desenvolvimento económico e 
a zonas residenciais da cidade.
A implementação de uma rede 
de vias cicláveis, para facilitar e  
incentivar o uso de modos sua-
ves de transporte, como é o ca- 
so das bicicletas, é uma das me-
didas já há muito colocadas em 

prática e que assiste a novas ex-
tensões.

TRANSPORTE ACESSÍVEL

Uma das principais novidades 
tem dimensões metropolitanas. 
O passe Navegante, em vigor 
desde 2019, é responsável por 
uma média de decréscimo de 38 
por cento dos custos associados 
aos transportes públicos.

No município de Setúbal, a re-
dução da despesa das famílias 
com os transportes públicos tra- 
duz-se em cerca de 200 euros 
por agregado familiar.
Reduziram-se os custos dos tí-
tulos e aumentou-se a oferta. A 
Carris Metropolitana, a operar 
em Setúbal desde 1 de junho, 
conduziu a um incremento su-
perior a 65 por cento na oferta 
do serviço de transporte públi-
co rodoviário.
Hoje, há nas rodovias do conce- 
lho mais autocarros a circular, 
em mais horários, com maior 
frequência e em maior diversi- 
dade de circuitos, criando as con- 
dições para tornar desnecessário 
o uso do transporte individual.
A frota foi integralmente reno- 
vada, proporcionando mais con- 
forto aos passageiros e parte sig- 
nificativa a ser constituída por 
veículos elétricos ou a gás.
Em paralelo, entrou também em  
funcionamento, na Praça do Bra- 
sil, o novo Interface de Transpor- 
tes de Setúbal, plataforma mul-
timodal destinada a agilizar a 
utilização dos transportes pú-
blicos.
No âmbito do projeto de insta-
lação do terminal rodoferroviá-
rio, o eixo circundante, entre a 
Avenida dos Ciprestes e a Praça 
do Brasil, fundamental no trân-
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SAIBA
MAIS

A Carris Metropolitana, a 
operar no concelho desde 
1 de junho, tem disponível 
uma linha telefónica de 
apoio para esclarecimento 
de dúvidas.
Através do número 
210 418 800 fique a saber 
informações de caráter 
geral, mas também sobre as 
quatro áreas de operação, as 
características da nova frota 
de autocarros, as linhas 
e os respetivos percursos 
e horários, os tarifários 
aplicados, bem como outras 
informações de apoio 
ao passageiro.

u

túbal inclui outras sugestões de 
mobilidade.
Há centenas de trotinetas elétri- 
cas que circulam pelas ruas de Se-
túbal e desde 3 de junho, Dia Mun- 
dial da Bicicleta, que a Bolt ofe-
rece aos utilizadores a possibi-
lidade de optarem por bicicle-

tas elétricas partilhadas, numa 
lógica de aluguer semelhante, 
sendo que em 2022 é previsto 
que se encontrem 50 em circu-
lação.
Com o natural desincentivo do  
uso do automóvel a favor do 
transporte público e dos modos 

suaves de circulação, as bicicle-
tas e as trotinetas saem benefi-
ciadas, sendo que, atualmente, 
no âmbito da rede ciclável em 
implementação no concelho, já 
dispõem de 14 quilómetros de 
ciclovias.
Uma delas assegura a ligação 

contínua em ciclovia entre a Bai- 
xa e o limite do concelho na di-
reção de Palmela, graças à re-
qualificação gerada pelo Inter-
face de Transportes de Setúbal, 
na Praça do Brasil.
Este terminal, além das compo-
nentes rodoferroviária, reforça 
a dimensão intermodal com a 
disponibilização de três dezenas 
de lugares de estacionamento de 
bicicletas, dos quais doze para 
veículos elétricos em parquea-
mento próprio, com ligação ao 
cartão Navegante, além de uma 
estação de apoio para peque-
nas manutenções e reparações.
Tudo somado, Setúbal oferece  
hoje várias opções para se pre-
servar o meio ambiente e a saú-
de humana, em deslocações em 
segurança e com toda a como-
didade.

sito automóvel da cidade, está a 
ser alvo de uma reformulação 
profunda, que garante já a cir-
culação por rotunda.

ESTACIONAMENTO APOIA

A melhoria do serviço de trans-
portes públicos chega em arti- 
culação com uma gestão estra- 
tégica do estacionamento pú-
blico, medida adotada nas gran-
des cidades do país e do mundo 
para se garantir rotatividade e  
disponibilidade dos lugares dis- 
poníveis para, por exemplo, sa- 
tisfazer as necessidades de aces- 
so a habitações, espaços públi-
cos e zonas comerciais.
Como complemento, a Câmara 
Municipal está empenhada em 
criar parqueamento de apoio lo- 
calizado, para que se possa es-
tacionar de forma gratuita e uti- 
lizar, a partir daí, transporte pú- 
blico para o destino final.
O primeiro dos denominados par- 
ques de rebatimento fica ao re- 
dor do Parque Urbano da Vár-
zea, com 510 lugares, já dispo-
níveis, servidos por novas pa-
ragens de autocarros da Carris  
Metropolitana e localizados pró- 
ximo do Interface de Transpor-
tes de Setúbal (ver infografia).
A autarquia pretende disponi-
bilizar mais dois parques destes,  
dentro da malha urbana, cuja con- 
cretização se encontra em nego-
ciações com os proprietários 
dos terrenos, que, somando ao 
da Várzea, perfazem uma oferta 
da ordem dos 2500 lugares.
Em paralelo, está a implemen-
tar 13 bolsas de estacionamen-
to exclusivas para residentes no 
centro histórico, que se tradu-
zem em 95 lugares nas chama-
das Zonas de Acesso Automóvel 
Condicionado nas Fontainhas, 
Baixa, Troino e Fonte Nova.
A mesma preocupação foi tida 
em conta em relação aos profis-
sionais da pesca, com a dispo- 
nibilização de uma bolsa de es- 
tacionamento exclusiva na fren- 
te ribeirinha da cidade, com 50 
lugares, que superam as neces-
sidades identificadas pelas as-
sociações do setor.

MOVIMENTO VERDE

A reforçar o trabalho de incen-
tivo da população à adoção de 
modos de transportes mais 
amigos do ambiente, em detri-
mento do veículo particular, Se-
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TRÂNSITO 
PERMITIDO
Nos troços com restrição 
de trânsito automóvel são 
permitidas as seguintes 
exceções:

• Veículos de duas rodas
• Trotinetas
• Viaturas portadoras 
 de dístico de residente
• Transportes públicos 
 regulares
• Táxis e similares
• Autoridades e viaturas 
 de emergência

Residentes, comerciantes 
e concessionários podem 
solicitar cartões de acesso 
mediante apresentação de 
requerimento para o endereço 
praias@mun-setubal.pt. 
Os formulários encontram-se 
disponíveis em www.mun 
-setubal.pt/praias-gestao 
-balnear.

u

Segurança, conforto, la- 
zer e ambiente são as 
palavras-chave que con- 
tinuam a orientar o 

“Arrábida Sem Carros e em Se-
gurança”, que, este ano, garante 
um reforço na qualidade e fre-
quência dos transportes públicos.
Os milhares de banhistas que 
usufruem das praias da orla cos- 
teira da Arrábida contam, du-
rante a época balnear, de 10 de 
junho a 18 de setembro, com um 
melhor e mais confortável ser-
viço de autocarros, assegurado 
pela Carris Metropolitana.
Os transportes públicos são mes- 
mo a melhor opção para se che- 
gar aos areais, uma vez que vol- 
ta a estar em prática a proibi- 
ção diária de circulação de au-
tomóveis particulares, salvo ex- 
ceções, entre as 07h00 e as 
20h00, em ambos os sentidos 
de trânsito da Rua Círio da Ar-
rábida, entre o túnel da Figuei-
rinha e o acesso ao estaciona-
mento do Creiro.
A circulação automóvel está in- 
terdita entre as 07h00 e as 19h00 
no troço de acesso ao Portinho 
da Arrábida, assim como na via 
que conduz à Praia de Albarquel, 
inacessível até às 20h00.
O acesso nestas vias está asse-
gurado a um conjunto de utili-
zadores, em que, além dos veí-
culos de socorro e emergência, 
se incluem moradores e empre- 
sários de restauração, entre ou- 
tros, a par de fornecedores e ope- 
radores marítimo-turísticos, para 
cargas e descargas, estes últi-

O programa “Arrábida 
Sem Carros e em 
Segurança” está de 
regresso. Menos 
trânsito e mais 
transportes, este ano 
com um reforço 
significativo de 
frequência e os novos 
autocarros da Carris 
Metropolitana. Tudo 
junto, resulta num 
verão melhor

automóvel, aliada ao reforço do 
serviço público de transportes, 
prestado, na íntegra, por auto- 
carros elétricos novos, repre-
senta um passo importante para  
se atingir o compromisso de neu- 
tralidade na emissão de carbo-

no e outros gases nocivos para 
a atmosfera.

LINHAS REFORÇADAS

A Carris Metropolitana, a ope-
rar no concelho desde 1 de ju-

SEGURANÇA AUMENTA NO ACESSO ÀS ZONAS BALNEARES

mos dispondo de bolsas de es-
tacionamento, nomeadamente 
no parque do Creiro.
Com esta estratégia, ganha-se 
segurança, ganha o turismo, mas 
ganha, também, o ambiente. A 
redução do volume do tráfego 

Praias
da Arrábida
com mais
transportes
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nho, assegura as carreiras das 
edições anteriores do “Arrábi-
da Sem Carros e em Segurança”, 
mas com um reforço substan-
cial do serviço.
As carreiras, que agora têm a 
designação de linhas, garantem 
a ligação da Praia do Creiro ao 
Interface de Transportes de Se-
túbal, com 90 circulações diá-
rias, e da Praia da Figueirinha ao  
Centro Comercial Alegro, com 42.
Uma nova linha de ligação do 
Portinho da Arrábida ao Viso, 

em paralelo com a que liga Bre- 
jos de Azeitão à Praia do Creiro, 
esta com quatro circulações diá-
rias, complementa a oferta de 
trajetos de autocarro, uma rede 
que contempla, igualmente, as 
linhas circulares de Albarquel, 
até às Fontainhas, com 34 cir-
culações diárias, e a das Praias 
da Arrábida, com 23 circula-
ções diárias.
O parque de estacionamento da 
Secil está encerrado este ano 
por motivo de obras, facto que 
confere ainda maior importân-
cia à opção de utilização dos 
transportes públicos.
Ainda assim, é possível estacio- 
nar o carro nos parques das 
praias da Figueirinha, com lo-
tação superior a duas centenas 
de lugares, e do Creiro, com ca- 
pacidade inferior e gerido em 
colaboração entre a Câmara Mu- 
nicipal e a Associação da Baía de 
Setúbal.

NAVEGAÇÃO ECONÓMICA

O passe Navegante é uma opção 
atrativa para se utilizar os auto-
carros que servem as praias de 
Setúbal.
Mediante a modalidade escolhi- 
da, custa, mensalmente, entre 
30 e 80 euros, servindo ainda 
para usufruir de toda a rede de 
transportes públicos no conce-
lho de Setúbal ou, nas modali- 
dades mais dispendiosas, na Área 
Metropolitana de Lisboa.
De sublinhar que maiores de 
65 anos e reformados e pensio-
nistas pagam apenas 20 euros e 
crianças até aos 12 anos e anti-
gos combatentes têm acesso ao 
título sem qualquer custo.
Por acréscimo, desde 1 de ju-
nho que entrou em vigor o car-
tão pré-pago Zapping, destina-
do ao uso ocasional da rede de 
transportes, com uma viagem 
de ligação às praias a ter o valor 
de 0,85 euros, mais barato do 

que o título adquirido a bordo, 
com o custo de 1,25 euros.

MODOS SUAVES

O programa “Arrábida Sem Car- 
ros e em Segurança” integra a  
“Estratégia Municipal para uma 
Mobilidade Segura e Sustentá- 
vel para todos nas zonas balnea- 
res de Setúbal – Época Balnear 

2022”, pelo que estão previstas 
mais ações que promovam con-
forto e segurança, sem lesar o 
meio ambiente.
Durante a época balnear, são dis- 
ponibilizadas trotinetas elétricas 
e bicicletas partilhadas da Bolt.
As zonas geográficas em que é 
possível utilizar estes modos de 
transporte suaves é alargada, 
permitindo-se, neste período, a 

4470 4471 4472 4474 4475 4476

LINHAS E NÚMEROSu

Brejos de Azeitão – 
Praia do Creiro

Praia de Albarquel 
(circular)

Praia do Creiro – Interface 
de Transportes de Setúbal 

(Praça do Brasil)

Praia da Figueirinha – 
Centro Comercial Alegro

Portinho da Arrábida – 
Viso

DOSSIER ARRÁBIDA SEM CARROS

Praias da Arrábida 
(circular)

ESTACIONAMENTO DE APOIO

FIGUEIRINHA
O parque de estacionamento da 
Figueirinha tem uma lotação de 240 lugares, 
sendo tarifado entre 1 de junho e 30 de 
setembro. O custo é variável, dependendo 
do dia da semana e da época. Há dois 
períodos de época baixa, de 1 a 30 de 
junho e de 1 a 30 de setembro, e um de 
época alta, compreendido entre 1 de julho 
a 31 de agosto.

CREIRO
A zona de parqueamento da Praia do 
Creiro, com lotação mais limitada quando 

comparada com a da Figueirinha, tem uma 
tarifa diária fixa de quatro euros, valor que 
se mantém inalterado nos últimos anos 
e que foi estabelecido pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL
A app “Praias da Arrábida”, disponível para 
sistemas Android, e painéis eletrónicos 
centralizados de gestão de estacionamento, 
localizados nas interseções da Gávea, do 
Portinho da Arrábida e da Avenida Luísa 
Todi, indicam, em tempo real, o número 
de lugares vagos.

u

As linhas de autocarros a servir as praias de Setúbal têm nova numeração. O serviço é prestado pelas seguintes ligações:

ligação entre a cidade e a Praia 
de Albarquel e entre as praias 
da Figueirinha e do Creiro.
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Obra estruturante 
renova eixo viário
Mobilidade pedonal 
ampliada, 
estacionamento 
ordenado e trânsito 
otimizado fazem agora 
parte das renovadas 
ruas Camilo Castelo 
Branco e José de Groot 
Pombo. Uma intervenção 
estruturante superior a 
meio milhão de euros 
que traz mais qualidade 
urbana

Uma operação da Câ-
mara de Setúbal levou 
uma profunda requa- 
lificação urbana às 

ruas Camilo Castelo Branco e 
José de Groot Pombo, com in-
tervenções de superfície e tam-
bém de reabilitação de infraes-
truturas subterrâneas. 
Agora, há passeios mais amplos, 

com condições condignas de cir- 
culação pedonal, incluindo pisos 
rebaixados nas zonas de passa-
deira, bolsas de estacionamento 
e pilaretes para impedir o par-
queamento abusivo.
Além do asfaltamento integral 
das rodovias, foi criada uma ro-
tunda nas interseções das ruas 
Camilo Castelo Branco, José de 
Groot Pombo e General Gomes 

Intervenção urbanística levou mais qualidade urbana àquela zona da cidade

RUAS CAMILO CASTELO BRANCO E JOSÉ DE GROOT POMBO

Freire, solução que permite 
otimizar o fluxo de tráfego au-
tomóvel.
A introdução deste novo nó gi- 
ratório é acompanhada de alte-
rações ao trânsito automóvel,  
com a adoção de sentidos únicos  
de circulação. No troço da Rua 
Camilo Castelo Branco, a circula- 
ção passa a ser feita em exclusi- 
vo na direção sul/norte, enquan- 

to na Rua José de Groot Pombo 
ocorre no sentido norte/sul.
Foi igualmente executada a re-
novação integral do sistema de 
abastecimento de água, o que 
permitiu solucionar problemas 
frequentes relacionados, entre 
outros, com colapsos estruturais 
e roturas, e a reabilitação da re- 
de de saneamento básico, a qual 
passa a ser de recolha separativa.

VALE DO COBRO 
MAIS VERDE

O espaço público envolvente 
à Rua 8 de Maio de 1928, 
na zona de Vale do Cobro, 
ganhou novas e mais 
atrativas funções.
A operação, executada pela 
Câmara de Setúbal em 
colaboração com a Junta 
de São Sebastião, incidiu na 
reabilitação de uma área 
expectante com 1230 
metros quadrados, agora 
transformada num espaço 
verde.
Os trabalhos englobaram 
a reabilitação e construção 
de cerca de 200 metros 
quadrados de áreas 
ajardinadas de prado florido, 
com mais de três mil 
arbustos e oito árvores, 
e novas acessibilidades 
pedonais.
Os trabalhos recentemente 
concluídos foram englobados 
na construção de recinto 
desportivo público localizado 
entre as ruas 8 de Maio de 
1928 e Engenheiro Mamede 
Fialho.

Setúbal capta 
investimento
nO Parque Industrial Sapec Bay  
vai acolher uma unidade avan-
çada de conversão de lítio, da 
Galp e da Northvolt, num inves- 
timento de 700 milhões de eu-
ros que se traduz na criação de 
cerca de 200 postos de traba-
lho diretos e 3000 indiretos na 
região.
O presidente da Câmara Munici- 
pal de Setúbal, André Martins, 
considera que a escolha do con- 
celho está relacionada com “áreas  
industriais qualificadas, boas 
acessibilidades rodoviárias, fer-

roviárias e portuárias e uma ci-
dade e um meio social e cultural 
atrativos” e com o investimento 
que “a Câmara Municipal e as 
juntas de freguesia têm feito na 
qualificação deste território”.
Para este projeto foi criada a 
joint-venture Aurora, a qual pla- 
neia iniciar as operações de pro- 
dução até ao final de 2025 na 
futura fábrica, uma das maiores 
e mais sustentáveis da Europa, 
para o desenvolvimento de uma 
cadeia de valor integrada de ba- 
terias de lítio. A nova unidade vai instalar-se no parque Sapec Bay
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Certame dá futuro
à tradição marítima
A Semana do Mar 
e do Pescador presta 
homenagem a uma 
atividade com 
particular importância no 
concelho. Uma mostra 
passa conhecimento 
às gerações

Mais de três mil alu-
nos de escolas bási- 
cas participaram em 
aulas de remo e ca-

noagem e aprenderam um pou-
co mais sobre diversas artes de  
pesca, durante a Semana do Mar  
e do Pescador, programa de exal- 
tação desta profissão de extre-
ma importância económica, so-
cial e cultural em Setúbal.
O certame, realizado entre 11 e 
22 de maio, numa organização 
da Câmara Municipal e da União 
das Freguesias de Setúbal, com  
parcerias, incluiu mostra no Par- 

que Urbano de Albarquel, que, 
além das atividades pedagógi-
cas de promoção da ligação das 
crianças aos aspetos ligados ao 
mar, teve gastronomia e anima-
ção musical.
A Semana do Mar e do Pescador – 
Mostra de Tradições Marítimas, 
regressada após dois anos de 
ausência motivada pela pande- 
mia, terminou num almoço de  
encerramento, com mais de 250 
pessoas, em que decorreu a tra- 
dicional corrida de botes a remos  
e houve animação a cargo do Gru- 
po Típico Cantares do Sado.

Uma mostra de tradições marítimas proporcionou verdadeiras aulas de pesca

SEMANA DO MAR E DO PESCADOR

DOCUMENTÁRIO
RETRATA VIDA
EM DOIS BAIRROS

CEM ANOS 
DE ‘SEARA NOVA’

Os bairros dos Pescadores 
e Grito do Povo inspiraram 
filmagens, em maio, do 
documentário de ficção 
“Fato Macaco”, de Rui 
Paixão, integrado no 
contexto da plataforma 
de criação artística Rota 
Clandestina, promovida 
pela Câmara Municipal 
de Setúbal.
O filme tem como foco 
a recolha de testemunhos 
sobre lutas dos 
trabalhadores e atos de 
resistência, assistindo-se, 
em paralelo, à narrativa de 
uma personagem ficcional, 
misturada e confundida 
no mundo real.

O centenário da revista 
“Seara Nova” foi assinalado 
em Setúbal em duas 
mostras e um colóquio, 
entre meados de maio 
e o início de junho, em 
iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal com 
o Centro de Estudos 
Bocageanos.
A importância cultural e a 
capacidade de adaptação 
aos tempos modernos foram 
destacadas pelo vereador 
da Cultura, Pedro Pina, na 
abertura da mostra “Seara 
Nova – 100 anos de ação 
e pensamento crítico”, na 
Galeria Municipal do 11.
Já na Biblioteca Pública 
esteve a exposição de 
pintura “O lápis não rasga 
o papel”, enquanto a Casa 
da Cultura recebeu 
o colóquio “Seara Nova 
– 100 anos”.

DIA DEDICADO À HUNGRIA CELEBRAÇÃO DO OCEANO RASTREIOS DE REGRESSO

BREVES

Demonstrações de música e dança, gastronomia 
e manifestações artísticas marcaram o Dia da Cultura 
Húngara, a 14 de maio, na Casa da Baía. A ação foi 
promovida pela Embaixada da Hungria, Câmara de 
Setúbal e Associação Cultural Novas Ideias, no âmbito 
de um programa local de divulgação dos costumes 
e culturas de outros países.

Dois mil alunos do concelho formaram um cordão 
humano à beira-rio, a 19 de maio, na iniciativa nacional 
Dia Escola Azul. Sob o lema “Juntos por um futuro mais 
azul”, a comunidade educativa formou a “Corrente 
do Oceano”, organizada pela Câmara Municipal e pelas 
escolas, para sensibilizar a população para a necessidade 
de proteger os oceanos.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, os 
setubalenses voltaram a fazer rastreios gratuitos aos 
fatores de risco cardiovascular e fibrilhação auricular, 
na 12.ª edição dos “7 Dias do Coração”, de 11 a 14 de 
maio. A organização foi da Liga dos Amigos do Serviço 
de Cardiologia do Hospital de São Bernardo, com a 
colaboração da autarquia.

u

u Filmagens envolvem 
comunidade 
e associações locais
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SETÚBAL PREPARADA PARA RECEBER 
GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS 
A Câmara 
Municipal de 
Setúbal aposta na 
valorização das 
potencialidades 
naturais do 
território do 
concelho para 
acolher eventos 
desportivos de 
dimensão 
internacional. 
Pedro Pina, 
vereador com a 
responsabilidade 
dos pelouros do 
desporto, da 
cultura, da ação 
social e dos 
mercados, revela, 
em entrevista ao 
Jornal Municipal, 
a ambição de 
reforçar a marca 
Setúbal por via 
destas iniciativas

nQuais os principais objeti-
vos da intervenção da Câma-
ra Municipal no domínio do 
desporto?
A nossa estratégia para o desen- 
volvimento desportivo assenta 
em oito objetivos que me pare- 
ce importante destacar. Em pri- 
meiro lugar, o aumento dos ín-
dices da prática de atividade  
física e desportiva regular de to- 
dos os cidadãos, depois a pro-
moção do desporto e a ativida- 
de física através de projetos, 
programas e ações e seguida- 
mente a intervenção nos equi-
pamentos e instalações despor- 
tivas municipais, privadas e es-
colares. Os restantes quatro ob-
jetivos centram-se no apoio ao 
movimento associativo, no estí-
mulo da intervenção dos agen-
tes desportivos, no reforço da 
marca Setúbal e na potenciação 
da inovação e das novas tecno-
logias na prática da atividade fí-
sica e desportiva e, finalmente, 
no reforço da transversalidade  
nas políticas de juventude, inclu-
são social, saúde, cultura, edu- 
cação e desporto. 

Como perspetiva a estratégia 
do município para o desen-
volvimento do desporto e da  
atividade física num ciclo mais 
alargado?
Estamos a desenvolver, com o 
apoio de uma entidade privada  
especializada em estudos e pla- 
neamento, um Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento do Des-
porto. Trata-se de um instru-
mento de planeamento a longo 
prazo, alinhado com o PES – Pla- 
no Estratégico de Setúbal, e que 
pretende constituir uma opor-
tunidade para capacitar todo o  
ecossistema local envolvido na 
promoção da atividade física e  
do desporto, promovendo maior  
conhecimento sobre as necessi-
dades dos cidadãos e das orga-
nizações. 

POTENCIALIDADES NATURAIS DO CONCELHO SÃO MAIS-VALIA

VEREADOR  PEDRO PINA  EM ENTREVISTA
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Grande parte 
da prática 
desportiva e física 
é resultado direto 
do trabalho 
e empenho 
do movimento 
associativo e 
desportivo do 
concelho

Queremos 
continuar a 
reforçar a aposta 
municipal nos 
programas de 
apoio técnico, 
financeiro, 
logístico e 
material ao 
movimento 
associativo

Estamos a 
implementar 
um Plano 
Estratégico de 
Desenvolvimento 
do Desporto

u

u

u

A visão que sustenta o PEDDS 
assenta no aumento da prática 
de atividade física e desportiva 
de forma regular por parte dos 
todos os cidadãos, promovendo- 
-se a capacitação do movimen-
to associativo desportivo local 
e a melhoria da qualidade e da 
gestão das infraestruturas des-
portivas municipais. 

Tendo como base as tendên-
cias e evolução das práticas 
desportivas, como perspetiva  
o futuro do desporto em Se-
túbal?
Os aspetos e os formatos que 
atualmente caracterizam a ativi- 
dade física e desportiva em geral 
são o resultado da evolução de  
várias dinâmicas sociais, eco-
nómicas e ambientais, que vie-
ram posicionar o desporto e as 
suas várias vertentes enquanto  
fenómeno social amplamente re- 
conhecido na atualidade. 
Esta evolução resulta de altera- 
ções nas perceções sociais, bem 
como de mudanças na interação 
entre cidadãos e espaço, sendo 
que este vai sendo modelado em 
função das correntes de pensa-
mento dominantes de modo a  
fazer face às necessidades e exi- 
gências dos utilizadores. 
A virtuosidade desportiva tem 
sido refletida na ação política e 
implementada por todo o país 
numa vasta rede de instalações 
desportivas que contribuem para 
a disseminação da atividade fí- 
sica. O envelhecimento popula-

cional trouxe-nos novos desa-
fios em matéria de saúde e mo-
dos de vida, ambicionando-se 
não apenas o aumento da longe- 
vidade, mas também níveis de 
qualidade de vida aceitáveis. Os  
dados que temos disponíveis per- 
mitem-nos concluir pela exis-
tência de uma elevada propor-
ção de população que não pra-
tica qualquer tipo ou forma de 
exercício físico, o que poderá ter 
impactos sobre a sua saúde no 
médio e longo prazo, além de ou- 
tras consequências em domínios 
subjetivos como a perceção de 
bem-estar. 
O facto de ser nos escalões etá- 
rios jovens que se verifica maior 
tendência para a prática de ati-
vidade física e desportiva esta-
rá relacionada com uma maior 
predisposição natural dos jovens 
para este tipo de atividades, que 
estão também presentes no seu 
quotidiano por via da escola.

De que forma a aposta no mo- 
vimento associativo despor-
tivo do concelho, como base 
para um melhor desporto e 

uma sociedade mais desen-
volvida e saudável, se faz e 
fará sentir nas políticas des-
portivas do município?
Setúbal caracteriza-se por pos-
suir um movimento associativo 
desportivo com mais de noven-
ta instituições. São as organi-
zações mais importantes para 
a democratização e a generali- 
zação da prática da atividade fí- 
sica e desportiva no concelho, 
quer pela heterogeneidade na 
oferta, quer pela sua distribui- 
ção e expressão territorial, quer 
pela proximidade aos cidadãos.
Grande parte da prática despor- 
tiva e física é resultado direto do 
trabalho e empenho do movi-
mento associativo e desportivo 
do concelho de Setúbal. Neste 
contexto, queremos continuar a  
reforçar a aposta municipal nos 
programas de apoio técnico, fi- 
nanceiro, logístico e material ao  
movimento associativo. 

A organização de eventos des- 
portivos internacionais em 
Setúbal é uma aposta que se 
irá manter e reforçar para pro- 

mover o desporto e a marca 
Setúbal?
A ambição de reforçar a marca 
Setúbal enquanto centralidade  
para a realização de eventos des- 
portivos de dimensão local, na-
cional e internacional e valorizar 
as potencialidades naturais do 
Parque Natural da Arrábida e da 
Reserva Natural do Estuário do 
Sado através do desporto na na- 
tureza é um dos nossos objetivos.

Considerando que também 
acompanha as áreas da cultu- 
ra, quais as expectativas para 
as Marchas Populares e para 
a Feira de Sant’Iago?
Tendo em conta que nos últimos  
dois anos, devido à situação sa- 
nitária provocada pela covid-19, 
estes eventos foram cancelados, 
naturalmente temos as melho- 
res expectativas possíveis. Acre- 
ditamos que vão ser dois mo-
mentos de grande dimensão da 
cultura associativa e popular. A 
comunidade anseia retomar a 
normalidade das suas vidas, e 
da vida também fazem parte as 
dimensões festivas. 
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Novo polo
educativo 
e cultural

A cidade ganhou, na 
tarde de 7 de maio, 
um novo polo comu- 
nitário direcionado  

à difusão cultural e educativa,  
resultado de um projeto quali- 
ficador realizado pela União das 
Freguesias de Setúbal na antiga 
Escola Conde de Ferreira.
A nova valência ao serviço da 
cidade, designada de Centro de 
Recursos Educativos e Culturais 
da União das Freguesias de Se-
túbal – Escola Conde de Ferrei-
ra, é implementada depois de  
um conjunto de operações de 
reabilitação executadas no edi-
fício, localizado na Avenida Luí-
sa Todi.
A inauguração do novo espaço 
contou com as presenças, en-
tre outros, dos presidentes da 
Câmara Municipal de Setúbal, 
André Martins, e da União das 
Freguesias de Setúbal, Rui Ca-
nas, a par de antigos alunos da 
Escola Conde de Ferreira.
O equipamento, que já acolhe  
atividades de duas entidades 
residentes, a Casa da Poesia de 
Setúbal e o Ateliê de Ópera de 
Setúbal, viu agora alargada a 
oferta comunitária e vai contar 
com uma programação regular 
de atividades culturais e edu-
cativas.
O Centro de Recursos Educati- 
vos e Culturais da União das Fre- 
guesias de Setúbal – Escola Con- 
de de Ferreira procura consti-
tuir-se como um espaço aberto 
à comunidade – do movimento  
associativo aos artistas e cria-
dores – com atividades em espa- 
ços interiores e no logradouro.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL | ESCOLA CONDE DE FERREIRA VOLTA COM MISSÃO ESPECIAL

Iniciativa traz mais recursos para a partilha educativa e cultural

A antiga Escola Conde Ferreira reabriu portas 
para se tornar num novo polo de difusão 
educativa e cultural ao serviço da cidade. 
Além de centro de recursos, passa a dispor 
de programação regular

BREVES | SÃO SEBASTIÃO

Dezenas de equipamentos informáticos e resíduos elétricos 
e eletrónicos foram entregues pela Junta de Freguesia de 
São Sebastião à ERP Portugal – Entidade Gestora de Resíduos, 
para serem convertidos em verba para a Fundação Escola 
Profissional de Setúbal adquirir material didático. A ação 
ambiental foi desenvolvida no âmbito do projeto Geração 
Depositrão, realizado em parceria com o Eco-Escolas, o qual 
permite beneficiar financeiramente a escola com 50 euros por 
cada tonelada para resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrónicos entregues, e 50 cêntimos por pilha.

u

RECICLAGEM GERA 
MATERIAL DIDÁTICO
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BREVES | SÃO SEBASTIÃO

O presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Nuno 
Costa, sensibilizou os estudantes da Escola Profissional de 
Setúbal para a importância dos valores e das conquistas do 
25 de Abril, recordando que a democracia portuguesa alcançou 
este ano uma meta importante. O autarca, ao frisar que 
“o tempo vivido em liberdade” ultrapassa agora os 48 anos 
da ditadura, a “mais longa da Europa Ocidental no século XX”, 
explanou sobre as restrições impostas pelo Estado Novo 
e advertiu para a necessidade de continuar a defender os valores 
e os progressos da Revolução dos Cravos.

u

Caminhada encerrou comemorações de Abril na freguesia

AULA TRANSMITE 
VALORES DE ABRIL

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
PRIMAVERA 
TRAZ EVENTO 
EM ESTREIA

A primeira edição da Festa 
da Primavera levou animação 
ao Poço Mouro entre 12 e 15 
de maio, com um programa 
preenchido com artesanato, 
tasquinhas gastronómicas, 
jogos tradicionais e animação 
musical.
Num evento com entrada 
gratuita, quem compareceu 
no Parque Desportivo do Poço 
Mouro teve ao dispor vários 
motivos de entretenimento, 
com destaque para um 
programa de serões musicais 
que contou com atuações de 
Jorge Nice, Nicole Viviane, 
Luís Miguel, Carla Lança e 
Joana Lança.
A Festa da Primavera foi 
organizada conjuntamente 
pela Junta de Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra e pela Câmara 
Municipal de Setúbal.
O presidente da Junta de 
Freguesia, Luís Custódio, 
considerou que a primeira 
Festa da Primavera “foi 
espetacular”, com uma 
afluência “de milhares de 
pessoas nos quatro dias”.

Atividades diversas assinalaram 
as comemorações do 25 de Abril 
no Sado, num programa 
organizado pela Junta de 
Freguesia em parceira com 
o movimento associativo.
No dia 24, realizou-se o 1.º Torneio 
de Futebol Intercoletividades da 
Freguesia, no Campo Municipal 
Júlio Tavares, com adultos e 
crianças, que culminou com um 
almoço-convívio, decorreu um 
espetáculo pelo grupo de teatro 
do IPS, no Polo Social e Cultural 
da Freguesia do Sado, e foi exibido 
um filme, na sede do Rancho 
Folclórico de Praias do Sado.
No dia 25, além do hastear da 
bandeira e da distribuição de cravos 
à população, houve um torneio de 
malha corrida na Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica 
Bem-Vinda a Liberdade. 
Uma caminhada e um passeio 
de bicicleta para toda a família, 
no dia 30, entre a sede da junta 
e o Moinho de Maré da Mourisca, 
encerrou as comemorações.

A inauguração de uma ciclovia 
e um concerto dos HMB foram 
destaques das comemorações 
dos 48 anos do 25 de Abril 
em Azeitão, em programa de 
atividades culturais e desportivas 
organizado pela junta de 
freguesia com o município e o 
movimento associativo.
A festa de Abril trouxe ao 
território um novo percurso 
ciclável com 850 metros para
 unir Vendas e Vila Fresca de 

Azeitão, qualificação realizada 
numa parceria entre a Junta de 
Azeitão e a Câmara de Setúbal, 
com o envolvimento da empresa 
Gonvarri.
As comemorações da Revolução 
dos Cravos incluíram o ciclo 
de conversas “Construir a 
Democracia”, a par de torneios 
de futebol e de malha, patinagem 
e ténis, passeios pedestres 
e de BTT, teatro e espetáculos 
musicais.

LIBERDADE PARA CELEBRAR
SADO

NOVA CICLOVIA QUALIFICA TERRITÓRIO
AZEITÃO

Abril em festa com espetáculo dos HMB
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Espaço público mais verde

Perto de duas centenas 
de árvores e arbustos 
foram plantadas, a 30 
de abril, num espaço  

público da urbanização do Choi- 
lo, em Brejos de Azeitão, na ação 
de cidadania ativa “Vamos Plan-
tar Autóctones em Azeitão!”.
Dos viveiros da Câmara de Se-
túbal saíram 105 árvores e ar-
bustos, incluindo nove árvores 
de grande porte – alfarrobeiras, 
medronheiros e uma azinheira 
–, plantadas em placas ajardi-
nadas nas ruas de Timor e Fer-
não Lopes.
A estas juntaram-se 96 plantas 
de produção florestal, 38 árvo-
res e 58 arbustos, todos planta-
dos junto dos campos de ténis 
do Choilo, com o envolvimento 
de uma centena de voluntários.
Àquele espaço público chega-
ram ainda mais de 65 árvores,  
fornecidas pelo movimento Eco- 
-Consciente, organizador da ini- 
ciativa com a Junta de Fregue-
sia de Azeitão e a Câmara de Se- 
túbal.
A iniciativa, integrada num con-
junto de ações que visam arbo- 
rizar a freguesia de Azeitão com  
árvores nativas e torná-la cada 
vez mais verde, contou com as 
participações da presidente da 
Junta de Freguesia de Azeitão, 
Sónia Paulo, e do presidente e da  
vice-presidente do município, 
André Martins e Carla Guerreiro.

Os presidentes do município e da Junta de Freguesia participaram nesta ação de cidadania

Há mais árvores na 
zona do Choilo, em 
Brejos de Azeitão. 
Os novos espécimes 
autóctones foram 
plantados numa ação 
de voluntariado que 
contribui para a 
sustentabilidade 
ambiental

OBRA PREPARA ÁREA DE LAZER PAVIMENTAÇÕES MELHORAM VIAS

BREVES | GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

A obra de criação de um espaço de lazer para o usufruto público na Rua dos Limoeiros, 
Quinta da Amizade, continua em desenvolvimento, tendo decorrido recentemente uma 
ação de pavimentação. O espaço, cuja beneficiação está a ser concretizada pela Junta de 
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra com a Câmara de Setúbal, já com oliveiras 
plantadas, contará com arbustos, assim como mobiliário urbano instalado na zona 
interior, a qual já se encontra pavimentada e inacessível ao trânsito.

A circulação e a segurança rodoviária foram reforçadas nas ruas da Antiga Estrada 
Nacional, Francisco Serranito e da Liberdade, em repavimentações asseguradas pela 
Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. As operações, com o apoio da 
Câmara de Setúbal, consistiram na reparação das rodovias danificadas pelo crescimento 
de raízes de árvores, as quais foram removidas pelos serviços, a que se seguiram 
trabalhos de preparação do terreno para receber o novo pavimento asfaltado.

u

AZEITÃO | ZONA HABITACIONAL NO CHOILO COM NOVAS ÁRVORES 
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SÃO SEBASTIÃO
POESIA 
MUSICADA

SÃO SEBASTIÃO
LIBERDADE 
EM CORRIDA 
SALUTAR

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
BANZA CANTAM 
REVOLUÇÃO

O amor e a liberdade, 
inspiradores de poemas de 
várias épocas, incluindo do 
poeta setubalense Bocage, 
cruzaram-se com músicas 
de Sérgio Godinho, Pedro 
Abrunhosa e Salvador 
Sobral, no final de abril, no 
espetáculo “Doce Liberdade”,  
realizado no Auditório 
Bocage. 
Mais de uma centena de 
pessoas assistiram ao 
espetáculo criado pelo PICA 
– Projeto de Intervenção 
Cultura e Artes, promovido 
pela Junta de Freguesia 
de São Sebastião em 
parceria com o Museu 
de Arqueologia e Etnografia 
do Distrito de Setúbal 
e o Rotary Club Setúbal, 
das comemorações do 25 
de Abril. 

A 15.ª Corrida da Liberdade 
juntou, na manhã de 25 de 
abril, centenas de pessoas a 
praticar desporto, iniciativa 
da Junta de São Sebastião 
com o movimento associativo, 
dinamizada no âmbito das 
comemorações dos 48 anos 
da Revolução dos Cravos.
Uma corrida de dez 
quilómetros, uma caminhada 
de cinco e provas infantis 
em várias distâncias deram 
o mote à participação no 
evento, o qual incluiu, no 
Parque Verde da Bela Vista, 
uma aula aberta de zumba 
solidária para recolha 
de bens alimentares para 
o Centro Comunitário 
de São Sebastião.

A Junta de Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra celebrou o 25 
de Abril com um espetáculo 
em que participaram vários 
elementos do grupo de 
música tradicional 
portuguesa Banza.
A festa, realizada na 
Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica 
“Força de Todos”, incluiu 
intervenções do presidente 
da Junta de Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra, Luís Custódio, 
e da vice-presidente da 
Câmara de Setúbal, Carla 
Guerreiro, que recordaram 
a importância de celebrar 
o 25 de Abril e os seus 
valores.

Cerca de duas centenas de 
pessoas participaram no 
Piquenique da Liberdade, da 
União das Freguesias de Setúbal, 
realizado a 25 de abril, no Parque 
Verde de Vanicelos.

Além do almoço, a iniciativa, 
integrada nas comemorações 
dos 48 anos do 25 de Abril, 
proporcionou dois espetáculos 
musicais, com o projeto Folk 
Fado e o Trio Abel Geada, 

atividades infantis e jogos 
tradicionais portugueses para 
todas as idades. 
O Piquenique da Liberdade, 
que se insere na estratégia de 
dinamização e valorização dos 

parques verdes da cidade, foi 
promovida pela União das 
Freguesias de Setúbal com 
o apoio da Câmara Municipal 
e a colaboração de diversas 
entidades.

Atividades infantis e música animaram o Piquenique da Liberdade, no Parque de Vanicelos

Ação decorreu no Jardim de Infância do Faralhão

A Junta de Freguesia do Sado 
contribuiu para a dinamização 
de uma horta junto do Jardim 
de Infância do Faralhão, no âmbito 
do projeto “Sementeira dos 
Afetos”, dirigido a crianças dos 
3 aos 6 anos, que frequentam 
aquele estabelecimento de 
ensino. 

O projeto, promovido pelo 
Instituto das Comunidades 
Educativas e que conta com a 
parceria da Câmara Municipal de 
Setúbal e do Agrupamento de 
Escolas Ordem de Sant’Iago, visa 
a valorização da participação 
educativa das famílias e da 
comunidade local e o incentivo a 

práticas inclusivas em contexto 
intergeracional.
A Junta de Freguesia do Sado 
adquiriu os materiais necessários 
para a criação da horta, 
desenvolvida com a participação 
dos alunos, pais e encarregados 
de educação e restante 
comunidade educativa.

PROJETO INCENTIVA 
PRÁTICAS INCLUSIVAS

SADO

PIQUENIQUE COMEMORA ABRIL
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL 
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Setúbal antecipou 
a obrigatoriedade de 
recolha seletiva dos 
lixos produzidos com 
os restos de comida. 
Setenta por cento do 
concelho já está servido 
pelo projeto que, 
no futuro, permite 
transformar estes 
biorresíduos em 
energia. O ambiente 
e a economia agradecem

A terceira fase do pro-
jeto “Setúbal Com- 
posto Tem + Valor”, ini- 
ciada em maio, leva o 

serviço de recolha de proximi- 
dade de biorresíduos a novas zo-
nas habitacionais do concelho.
Concretamente, chega a áreas da  
União das Freguesias de Setú- 
bal e de Azeitão, com a instala-
ção de contentores específicos 

para recolha de resíduos orgâ-
nicos, que servem 6475 habita-
ções e 15.141 pessoas. 
Em Azeitão, o serviço fica dispo- 
nível em Pinhal de Negreiros e  
na Brejoeira, assim como na Pra- 
ceta Fernando Lopes Graça. Na 
cidade, a rede de recolha chega  
agora ao Bairro do Liceu e às zo- 
nas das Amoreiras e do Quadra- 
do, Urbisado, Vanicelos e Várzea.

Para isso, a Câmara Municipal 
de Setúbal procedeu à instala-
ção de 42 novos contentores se- 
mienterrados, com três mil li-
tros de capacidade cada, para 
deposição destes resíduos que 
resultam da preparação dos ali- 
mentos para fazer uma refeição e 
dos restos de comida, que podem 
ser reaproveitados para criar 
composto e produzir energia.

Estes contentores estão equipa- 
dos com um sistema de controlo 
de acesso por cartão, o que per- 
mite registar a quantidade de-
positada e, sobretudo, impedir 
a colocação indevida de resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados.
A vice-presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, Carla Guer-
reiro, que tem o pelouro do Am- 
biente, destaca que o projeto “po- 

de vir a resultar numa redução 
em cerca de 35 por cento de re-
síduos que vão para aterro” sem 
qualquer tipo de valorização.
Com a instalação de todos os con- 
tentores de recolha coletiva de  
proximidade de resíduos orgâ- 
nicos, aliada à valência de reco-
lha porta a porta, “o território de 
Setúbal fica coberto em cerca de 
70 por cento com este serviço”.
Além dos contentores públicos, 
foi instalado um equipamento 
de compostagem comunitário 
no Viveiro das Amoreiras.
O “Setúbal Composto Tem + Va- 
lor”, resultante da aprovação de  
três candidaturas do município a 
fundos comunitários, no âmbi-
to do PO SEUR, antecipa a obri-
gatoriedade de Portugal asse-
gurar, a partir de 31 dezembro 
de 2023, a separação e recicla-
gem na origem ou na recolha 
seletiva deste tipo de resíduos.

Os novos contentores destinam-se à deposição exclusiva de biorresíduos

RECOLHA DE LIXOS ORGÂNICOS JÁ CHEGA A 70 POR CENTO DO CONCELHO

Setúbal alarga separação de resíduos

RISCOS CLIMÁTICOS EM ANÁLISE METEOROLOGIA EM TEMPO REAL CONTENTORES MAIS ECOLÓGICOS

BREVES

Perto de quatro dezenas de técnicos dos municípios 
de Setúbal, Palmela e Sesimbra visitaram no dia 6 de 
maio as principais áreas de risco identificadas no estudo 
sobre a cenarização climática para os três concelhos no 
âmbito do projeto PLAAC – Arrábida. A iniciativa, 
conduzida pelo professor José Luís Zêzere, do Instituto 
de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa, teve início no Parque do Bonfim e seguiu para 
zonas com risco de inundações, designadamente a Avenida 
22 de Dezembro, centro histórico e zona ribeirinha 
da cidade, Morgada e Herdade da Mourisca. À tarde, 
a visita passou pelo Castelo de Palmela e, em Sesimbra, 
pelo centro histórico e pela Praia da Califórnia.

A monitorização, em tempo real, de dados meteorológicos 
recolhidos na Área Metropolitana de Lisboa, está 
disponível num novo site dedicado a um projeto ambiental 
que estuda as alterações climáticas e impactes nas 
comunidades locais. A página https://clima.aml.pt/page/
publico, do Clima.AML – Rede de Monitorização e de Alerta 
Meteorológico Metropolitano, permite a consulta dos 
dados recolhidos em estações meteorológicas instaladas 
em todos os municípios. Temperatura exterior, humidade, 
radiação solar e ultravioleta, velocidade e direção do 
vento são alguns dos parâmetros meteorológicos que 
podem ser consultados através das medições precisas, 
em tempo real.

A Câmara Municipal de Setúbal instalou, desde o início 
do ano, mais de uma dezena de contentores 
semienterrados para recolha de resíduos indiferenciados 
em vários locais do concelho. Estes equipamentos, com 
uma maior capacidade de deposição, permitem otimizar 
a utilização dos recursos municipais na recolha dos 
resíduos sólidos urbanos. O investimento insere-se na 
estratégia de expansão do sistema de recolha de resíduos 
sólidos urbanos em contentores semienterrados, com 
benefícios para a higiene e a imagem urbana. Estes 
contentores destacam-se também pelas mais-valias 
ambientais, uma vez que retardam a deterioração dos 
resíduos e consequente emissão de cheiros.

u
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A décima edição do Fes- 
tival Internacional de  
Música de Setúbal 
trouxe à cidade, de 

20 a 29 de maio, dez dias de 
programação cultural intensa, 
com concertos, performances, 
criações artísticas e uma expo-
sição, em linguagens artísticas 
universais para celebrar a vida 
e fomentar a inclusão.
Em cerca de duas dezenas de 
atividades, num misto de musi- 
calidades clássicas e ritmos mais 
modernos e energéticos, pas-
sando pelo jazz e sonoridades 
menos conhecidas, a música vol- 
tou a ser o fio condutor de um 
certame que, ano após ano, se 
afirma com renovada qualida-
de artística.
Pedro Abrunhosa, Paco Peña, 
Julian Joseph, Cuca Roseta e A 
Garota Não foram destaques 

nesta edição, marcada pela es-
treia absoluta de um novo pro-
jeto musical, a Orquestra Sin-
fónica do Festival Internacional 
de Música de Setúbal, que teve 
honras de encerramento. 

Outro dos destaques foi a expo- 
sição comemorativa “10 Anos 
do Festival Internacional Música 
de Setúbal”, patente ao público 
durante os dez dias do certame, 
no Forte de Albarquel.

Um dos momentos altos do even- 
to organizado pela A7M – As-
sociação Festival de Música de 
Setúbal, com financiamento da 
Câmara de Setúbal e The Helen 
Hamlyn Trust, foi o tradicional 
encontro e desfile de percussão 
da comunidade escolar, este ano 
feito “Ao Ritmo da Vida”.
O festival, marcado por uma iden- 
tidade muito própria, ao fomen- 
tar uma estreita relação entre 
a comunidade local e músicos  
nacionais e internacionais, cons- 
titui também um importante  
contributo para, através da cria- 
ção artística, criar uma socieda-
de mais inclusiva. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL

Festival de Música – Nesse Impossível Jardim

Meio milhar de crianças desfilou com ritmo pelas ruas da cidade

A universalidade 
musical marca o 
Festival Internacional 
de Música de Setúbal. 
São dez anos a 
partilhar ritmos com 
a cidade, com criações 
artísticas inclusivas a 
pensar na comunidade. 
Depois de dois anos 
com pulsar reduzido, 
o festival regressou 
com ritmo para 
celebrar a vida

Dez anos a celebrar 
concelho inclusivo

Museus ao serviço de todos os públicos
nOs espaços museológicos se-
tubalenses estiveram em festa  
com programas especiais gra-
tuitos para o público a 14 e 18 de  
maio, para comemorar a Noite Eu- 
ropeia dos Museus e o Dia Inter- 
nacional dos Museus, com visi- 
tas guiadas, exposições e o lan- 
çamento de novos serviços.
Um dos destaques vai para a 
chegada do Museu do Trabalho 
Michel Giacometti ao universo 
tecnológico, com uma aplicação  
para dispositivos móveis acessí- 

vel ao público em geral, incluin-
do pessoas com deficiências vi-
suais e auditivas, que apresenta 
o espaço em realidade virtual e 
aumentada.
Na Casa das Imagens Lauro An-
tónio – Biblioteca, Mediateca e 
Arquivo, está agora disponível 
o recurso de exploração didáti- 
ca deste espaço, designado de 
“Storyboard Kids”, para famílias 
com crianças dos 6 aos 12 anos 
e público escolar do primeiro e 
segundo ciclo do ensino básico.

Já a Casa-Memória Joana Luísa 
e Sebastião da Gama, em Azei-
tão, renovou a componente ex-
positiva, com uma mostra dedi-
cada a Joana Luísa da Gama.
A Noite Europeia dos Museus, a 
14 de maio, contou com espa- 
ços museológicos abertos fora 
de horas para conhecer mostras 
temporárias e de longa duração, 
e com a visita guiada “Zigueza-
gueando pelos museus munici- 
pais”, para levar o público à des- 
coberta do património. 

LAURO ANTÓNIO
HOMENAGEADO
EM ANIVERSÁRIO
COM IMAGENS

A estreia da entrevista 
completa sobre a história 
de vida de Lauro António, 
feita pela autarquia, 
antecedida de uma 
apresentação pelo filho 
Frederico Corado, marcou 
as comemorações do 
primeiro aniversário da 
Casa das Imagens.
O programa realizado a 8 
de maio incluiu a “Oficina 
Espanta-Formas: 
Construção de um mobile”, 
que levou as crianças 
à descoberta de formas 
geométricas em 
curtas-metragens, para 
depois criarem uma 
escultura mobile. 
A Casa das imagens esteve 
ainda aberta a visitas que 
possibilitaram, entre outras 
atividades, a descoberta 
da exposição temporária 
“Cinema e a Censura em 
Portugal”, patente até 10 de 
setembro.

Aplicação para telemóveis dá nova dimensão ao Museu do Trabalho
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Cidade proporciona 
festa do atletismo

Rampa sempre a abrir

Mais de um milhar de  
participantes esti- 
veram na 32.º edi-
ção da Alegro Meia 

Maratona de Setúbal, a 15 de 
maio, prova de atletismo que tira 
o melhor proveito do espaço pú- 
blico para a prática desportiva.
“Esta foi mais uma grande ma-
nifestação desportiva de suces- 
so, uma verdadeira festa do atle- 
tismo com uma grande adesão e 

nJosé Correia, num protótipo  
Norma FC20, venceu pelo ter-
ceiro ano consecutivo a Rampa 
PêQuêPê da Arrábida, prova 
rainha do desporto motorizado 
em Setúbal, integrada no Cam-
peonato de Portugal de Monta-
nha JC Group.
O triunfo na edição comemora- 
tiva do 40.º aniversário da pro- 
va foi selado em 3m18s, o melhor  
agregado de tempo nas três su- 
bidas oficiais realizadas na com- 
petição organizada pelo Clube 
de Motorismo de Setúbal, mas 
José Correia também fez a me-
lhor subida do fim de semana, 
com 1m38s.
Em segundo lugar, a 107 milési- 
mas de segundo, ficou Hélder Sil- 
va, num protótipo Osella PA2000, 

e Nuno Guimarães, em Silver-
car S2, completou o pódio.
Mário Silva (Porsche Carrera RS) 
voltou a dominar a Arrábida no 
Campeonato de Portugal Clás-
sicos de Montanha, Luís Silva 
(BMW M3) ganhou no Campeo- 

nato de Portugal Legends de Mon- 
tanha, Daniel Rolo (Datsun 1200 
Coupé) venceu no Campeonato 
de Portugal de Montanha 1300 
e Nélson Rocha (Semog HESI)  
triunfou na categoria Taça de Por- 
tugal KartCross de Montanha.

que permite que as pessoas pos-
sam usufruir daquilo que me- 
lhor a cidade tem para oferecer 
ao longo do percurso da prova”, 
afirmou o vereador com o pe-
louro do Desporto, Pedro Pina.
A 32.ª edição da prova foi ganha 
por Jacinto Gaspar (Sporting), 
que completou em 01h10m02s 
os 21,1 quilómetros do novo 
percurso, com mais zonas na 

frente ribeirinha e na Arrábida. 
João Antunes (Prime Running 
Club), vencedor em 2021, foi se- 
gundo e Cláudio Rodrigues (in-
dividual) ficou em terceiro.
Em femininos, Joana Fonseca 
(GFD Running) estreou-se a ga-
nhar, com 01h22m36s, à frente 
de Kcénia Bougrova (Run Tejo 
– Prevent Sprain) e Laura Grilo 
(Clube de Praças da Armada).

Esta que é a grande festa do atle- 
tismo em Setúbal incluiu, como 
é habitual, a Corrida das Famí- 
lias, num percurso de cinco qui- 
lómetros feito a correr ou a ca-
minhar, e a Corrida Miúdos Ale-
gro, no dia anterior, com duas 
centenas de crianças a participa- 
rem em provas entre os 200 e os  
mil metros para diferentes esca- 
lões etários.

DESPORTO

ALEGRO MEIA MARATONA DE SETÚBAL COM MAIS DE MIL PARTICIPANTES

u SUPERAÇÃO. Dois empresários de Setúbal e um militar 
da GNR de Alcácer do Sal foram recebidos pelo vereador 
do Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina, 
antes de partirem para Marrocos, onde, entre 8 e 13 de maio, 
enfrentaram um desafio de superação pessoal montados 
em bicicletas de montanha. Luís Miguel Silva, Vítor Vieira e 
Rui Pires foram três dos 500 participantes no Titan Desert, 
prova com seis etapas e 645 quilómetros no deserto em que 
muitas vezes é necessário carregar a bicicleta às costas.

José Correia alcançou o “tri” na Rampa PêQuêPê da Arrábida

A prova percorreu vários pontos da cidade num trajeto que passa agora por novos locais

A Alegro Meia Maratona 
de Setúbal renovou o 
percurso numa edição 
ganha por um atleta do 
Sporting e uma atleta 
do GFD Running. Cada 
vez mais, a cidade 
assume-se como um 
expoente da atividade 
física e da competição 
desportiva

ARRÁBIDA ATRAI 
NADADORES

Pedro Silva venceu na Praia 
do Creiro a prova principal da 
segunda edição da Setúbal 
Open Water Race, em que 
participaram cerca de cinco 
centenas de nadadores nas 
distâncias de 750, 1900 e 
3800 metros.
A prova de 3800 metros 
em águas abertas, uma 
organização conjunta da 
HMS Sports e da Câmara 
Municipal de Setúbal, com o 
apoio do Lidl, foi ganha por 
Pedro Silva, com 49m26s, 
ficando Tiago Trombinhas e 
Ricardo Matias Santos nos 
segundo e terceiro lugares.
Na prova feminina, a 
vencedora foi Frauke Luehrs, 
com 57m23s, seguida de 
Rita Spínola e de Agnese 
Patricija Ozola. 
Marco Vantaggiato e Joana 
Alves ganharam os 1900 
metros, com 27m27s e 
30m41s, respetivamente, 
enquanto nos 750 metros 
as vitórias couberam a Diogo 
Venceslau, com 10m11s, e 
a Letícia Magalhães, com 
11m32s.
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Setúbal no centro 
das cidades do vinho

Três centenas e meia de 
vinhos provenientes de 
todo o país estiveram 
em competição no II 

Concurso Cidades do Vinho, rea- 
lizado na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal, a cidade 
selecionada para acolher este 
evento de características únicas 
que junta concelhos e produto-
res na promoção vinícola. 
Durante quatro dias, um júri de 
35 especialistas, presidido por 
António Ventura, enólogo com 
40 anos de experiência, eleito 
Personalidade do Ano do Vinho 
de 2022 pela Revista de Vinhos, 
provou, analisou e escolheu os 
melhores vinhos nacionais.
No jantar oficial do certame, rea- 
lizado no Forte de Albarquel, o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Setúbal, André Martins, 
afirmou que o município está 
“profundamente” interessado na  

promoção e divulgação do vinho, 
“uma das melhores riquezas” da 
região e do país.
O autarca expressou, igualmen-
te, a “enorme honra” que foi para 
a Câmara Municipal acolher a 

realização do II Concurso Cida-
des do Vinho, organizado pela 
Associação de Municípios Por-
tugueses do Vinho (AMPV).
Além do concurso, que decorreu à 
porta fechada, o certame contem- 

plou atividades paralelas aber-
tas ao público, designadamente  
workshops, provas de alguns dos 
vinhos a concurso e uma mos-
tra de produtos da região. 
Durante os quatro dias do even- 

to esteve ainda patente na Esco- 
la de Hotelaria e Turismo a ex-
posição “Arte Contemporânea”, 
com esculturas concebidas pelo 
artista Pedro Marques, numa ho- 
menagem ao vinho.

TURISMO

MUNICÍPIO ESCOLHIDO PARA ORGANIZAR EVENTO NACIONAL ÚNICOO II Concurso Cidades 
do Vinho escolheu, em 
Setúbal, os melhores 
néctares do país. Uma 
iniciativa que enche de 
orgulho um município 
profundamente 
empenhado na promoção 
e divulgação do vinho

CONCELHO É DESTINO INOVADOR PRAIAS EM VOTAÇÃO MUNDIAL CASA DA BAÍA FESTEJA 11 ANOS

BREVES

Setúbal foi escolhida para integrar a lista final de 50 
destinos do programa “Smart Tourism Destinations”, 
de promoção do acesso a produtos e serviços turísticos 
através da inovação digital, após a avaliação de cinco 
centenas de candidaturas. A iniciativa, da Comissão 
Europeia, possibilita que as cidades selecionadas 
integrem um programa de capacitação para 
implementação de soluções digitais inovadoras para 
um turismo mais sustentável e acessível.

As praias da região de Setúbal foram, com as restantes 
da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadas para 
Melhor Destino Metropolitano à beira-mar no World 
Travel Awards. As votações decorrem até 8 de agosto em 
https://www.worldtravelawards.com/vote. As praias de 
Setúbal proporcionam atividades que lhes conferem uma 
diferenciação especial nos mercados externos e fazem 
da região uma candidata ao título de Melhor Destino 
Metropolitano à beira-mar.

Espetáculos musicais e oferta de tapas confecionadas 
com produtos regionais marcaram as comemorações 
do décimo primeiro aniversário da Casa da Baía – 
Centro de Promoção Turística, inaugurada a 7 de maio 
de 2011. A banda brasileira Sound People deu ritmo 
ao concerto “Songs We Love”, no dia 6.  Já a pianista 
Mafalda Casmarrinha, da Classic Art Piano, interpretou 
um reportório de música clássica inspirada no tema 
“As Baías e os Oceanos”, no dia 7.

u
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Contributo no reforço 
da qualidade de vida 

O presidente da Câma-
ra Municipal de Setú- 
bal, André Martins, 
enalteceu na sessão 

solene comemorativa do 66.º 
aniversário do Grupo Desporti-
vo Independente, a 15 de maio, 
“o empenho de todos os dirigen-
tes associativos na promoção da 
qualidade de vida das pessoas”. 

O dinamismo demonstrado pela 
coletividade, fundada a 15 de 
maio de 1956, na Estrada das 
Montureiras Novas, freguesia de  
São Sebastião, foi apontado pe- 
lo presidente do município como 
um exemplo do “papel desem-
penhado pelo movimento asso- 
ciativo no desenvolvimento so-
cial, cultural e desportivo do con- 
celho”. 
André Martins manifestou a dis- 
ponibilidade da autarquia para 
“apoiar o Grupo Desportivo In- 
dependente e restante movimen- 
to associativo do concelho em 
tudo o que for necessário, tendo 
em conta, naturalmente, as limi-
tações do orçamento municipal”. 
O autarca recordou que, nos úl- 
timos vinte anos, “foi feito mui- 
to trabalho no concelho em mui-
to domínios” tendo em conta as 
“opções e prioridades” definidas, 
de que é exemplo a requalifica-
ção do património cultural.
Apesar de esta requalificação 
“continuar a ser importante”, as- 
sinalou, há “uma mudança de 
prioridades, pois é agora a vez de 
criar melhores condições para 
garantir que o movimento asso-
ciativo possa desenvolver o seu 

trabalho”, designadamente em  
matéria de instalações, para a 
realização de atividades despor- 
tivas e culturais. 
O presidente da Junta de Fregue- 
sia de São Sebastião, Nuno Cos-
ta, salientou que o movimento 
associativo do concelho “contri-
bui de forma significativa para a 
coesão do tecido social e para o 
bem-estar coletivo”. 
Já o presidente do Grupo Des-
portivo Independente, Jorge Fa- 
rinha, após agradecer o apoio 
das duas autarquias, garantiu 
que a instituição “está sempre 
aberta para receber toda a comu- 
nidade e trabalhar em conjunto 
com outras coletividades”. 
A cerimónia incluiu uma home-
nagem à atleta de taekwondo Sa- 
ra Sampaio, que conquistou a me- 
dalha de bronze no Campeona- 
to Europeu de Juniores da mo-
dalidade, em 2011, e a entrega 
dos emblemas de ouro e de pra- 
ta a quatro sócios que comple-
tam 50 e 25 anos de associados.
A interpretação do hino do clu-
be pela cantora Sara Margarida 
e animação musical a cargo de 
Hélder Cardoso e Reinaldo Nu-
nes encerraram a festa.

GRUPO DESPORTIVO INDEPENDENTE COMEMORA 66 ANOS

O papel determinante 
do movimento 
associativo para a 
qualidade de vida das 
populações foi destacado 
na festa de aniversário 
do Grupo Desportivo 
Independente. São 66 
anos de uma história 
que contribui para 
o desenvolvimento 
sociocultural do 
concelho

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal enalteceu o trabalho das coletividades CENTRO LIGADO À COMUNIDADE
O trabalho de proximidade desenvolvido pelo Centro 
Comunitário de São Sebastião no Bairro de São Domingos foi 
destacado, a 14 de maio, pelo vereador Pedro Pina nas 
comemorações do aniversário da instituição.
O autarca sublinhou que este centro tem “a particularidade de 
ser um elo de ligação muito forte à comunidade onde se insere”.
A comemoração dos 16 anos da instituição incluiu um mercado 
comunitário de angariação de verbas para alimentação e 
medicação destinadas aos utentes apoiados pelo centro 
comunitário e para uma colónia de férias.
Seguiu-se um almoço-convívio com feijoada de choco 
confecionada por um morador do bairro e animação musical 
proporcionada por membros do centro comunitário.

CANTE ALENTEJANO ABRAÇA SETÚBAL
O Encontro de Corais Alentejanos – Alentejo Abraça Setúbal 
voltou a realizar-se, a 14 de maio, após dois anos de 
interregno devido à pandemia, participaram os grupos corais 
alentejanos Os Amigos dos Sadinos e Os Amigos do 
Independente, ambos de Setúbal, da Casa do Povo de Cercal 
do Alentejo, de Santiago do Cacém, da Liga dos Amigos de São 
Domingos, de Loures, e Planície Cantada, de Lisboa, 
a par do grupo coral feminino de Viana do Alentejo.

MUNICÍPIO JUNTO DE APOIO A IDOSOS
O presidente do município, André Martins, desejou, a 24 
de maio, que a Associação Centro de Bem-Estar Social dos 
Reformados e Idosos de Setúbal continue a apoiar as pessoas 
que, ajudaram a construir o concelho.
No almoço de aniversário da instituição, em que esteve 
acompanhado do vereador Pedro Pina, o autarca apontou 
a importância desta proximidade com a associação.




