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ORLANDA GUILANDE
Forte de Albarquel

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

29 JUL // 07 AGO
Concerto da programação 2022
do ciclo Música no Forte, com
uma artista que alia a paixão e o
sentimento de uma fadista, o poder
de uma cantora soul e gospel e a
improvisação do jazz com os ritmos
africanos.
Gratuito | Org.: CMS

LOLA LONTES

ARRONCHES
JUNQUEIRO. O POETA
ARQUEÓLOGO

Fórum Municipal
Luísa Todi

Museu de Setúbal/
Convento de Jesus

Hospital | 265 549 000
Bombeiros Sapadores
265 522 122
Bombeiros Voluntários
265 538 090
Capitania | 265 548 270

Crianças e Jovens | 265 550 600
PSP | 265 522 018
GNR | 265 522 022

Gratuito | Org.: CMS

29 JUL // 18 SET

Saúde 24 | 808 242 424

Violência Doméstica | 800 202 148

As praias de Setúbal dão tema ao certame setubalense, de regresso em edição de dez dias com concertos,
gastronomia, exposições e divertimentos para todos os gostos. Expensive Soul, Ana Moura, Amor Electro
e Quim Barreiros são alguns nomes do cartaz musical.
Parque Sant’Iago. Seg a qui, das 18h00 à 01h00 | Sex, das 18h00 às 02h00 | Sáb, das 16h00 às 02h00
Dom, das 16h00 à 01h00

25 SEG . 21H00

UTILIDADE
Emergência | 112

Apoio à Vítima | 116 006

FEIRA DE SANT’IAGO 2022

A obra realizada por Max Ophüls,
de 1955, com Martine Carol, Peter
Ustinov e Anton Walbrook, passa
na Lauro António Masterclass
Filmes Que Amo.
Gratuito | Org.: CMS

Exposição sobre
António Casimiro
Arronches
Junqueiro (1868–
1940), jornalista,
poeta, autor
teatral, arqueólogo,
zoólogo e defensor
da história local.
Gratuito | Ter a sab, das 10h00
às 18h00 – Dom, das 15h00
às 19h00 | Org.: CMS
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REPARO – ENTREVISTA AO VEREADOR PEDRO PINA

Na edição de junho do Setúbal –
Jornal Municipal, um problema
na fase de produção levou a que a
resposta à ultima pergunta de uma
entrevista ao vereador Pedro Pina
saísse incompleta, o que impossibilita
a compreensão de uma frase.
Assim, e com as devidas desculpas
pelo sucedido, publicamos a
pergunta com a resposta completa.
Associamos um QR Code para
se poder aceder a um PDF com
as duas páginas da entrevista.

Considerando que também
acompanha as áreas da
cultura, 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
sanitária provocada pela
covid-19, estes eventos foram
cancelados, naturalmente
temos as melhores expectativas
possíveis. Acreditamos que vão
ser dois momentos 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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EDITORIAL

u

Carris Metropolitana

Uma boa ideia
que tem de ser bem executada

A

criação de uma nova empresa de transportes públicos para servir toda a Área Metropolitana de Lisboa constitui uma verdadeira
revolução em matéria de mobilidade urbana neste grande espaço habitado por 2,9 milhões de pessoas.
Reafirmamos esta ideia no preciso contexto em que é forçoso assumir que o arranque da operação da Carris Metropolitana
nos municípios que constituem a Área 4, no qual se inclui o concelho de Setúbal, correu mal.
É a única forma de o dizer.
Por isso, manifestámos o nosso desagrado e protesto pela forma como correram os primeiros dias de operação junto da empresa que
gere o sistema (TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa).
À Câmara Municipal de Setúbal compete definir as linhas da Carris Metropolitana e financiar a operação, o que fizemos e continuaremos
a fazer; à TML compete gerir a operação dos transportes públicos na Área Metropolitana.
Aceitámos as explicações que nos foram dadas para os problemas ocorridos, em particular os que resultaram no atraso do fornecimento
de materiais e componentes eletrónicos imprescindíveis para o funcionamento do sistema. Tais atrasos, como foi explicado pela empresa
concessionária do serviço (Alsa-Todi), resultaram, principalmente, das consequências mundiais da pandemia no funcionamento das
empresas que produzem estes componentes, demoras que viriam ser ainda mais agravadas pelos efeitos da guerra.
No que nos diz respeito, tudo fizemos para que o sistema de transportes entrasse em funcionamento na data prevista. O nosso trabalho
para alcançar esse objetivo começou há muito tempo, em plena conjugação de esforços com os municípios da Área Metropolitana de
Lisboa e com a TML. Um trabalho que
Tenho, como presidente da Câmara Municipal, e ainda que a responsabilidade implicou, num processo complexo que
exigiu a recolha de muitos contributos,
dos problemas ocorridos não seja da nossa autarquia, de pedir desculpa
em particular das nossas juntas de
freguesia, a definição das novas linhas
aos nossos munícipes pelo que correu menos bem.
de transportes públicos e a reformulação
das já existentes no concelho, com a preocupação principal de alargar o serviço às zonas onde, com a degradação do serviço anteriormente
prestado, era necessário reforçar carreiras ou mesmo criar novas.
Estamos profundamente convictos de que, ultrapassados todos os problemas, teremos mais e melhores transportes, no que, como
temos vindo a afirmar, é uma verdadeira revolução na mobilidade urbana.
As ideias quando são boas, por muito que custem a ser implantadas, são sempre boas. A criação da Carris Metropolitana é, sem qualquer
dúvida, uma excelente ideia que traz aos 2,9 milhões de habitantes dos 18 concelhos da grande Área Metropolitana em que estamos
inseridos melhor mobilidade, mais qualidade nos meios de transportes e, acima de tudo, a preços mais acessíveis, que resultam
da criação, também por iniciativa das autarquias locais, do Passe Navegante.
Os problemas registados no início da operação da Carris Metropolitana foram graves e causaram sérios incómodos aos nossos munícipes.
Tenho, como presidente da Câmara Municipal, e ainda que a responsabilidade dos problemas ocorridos não seja da nossa autarquia,
de pedir desculpa aos nossos munícipes pelo que correu menos bem.
Estou certo, contudo, de que estes problemas serão, no momento em que mais à frente fizermos um primeiro balanço do funcionamento
da Carris Metropolitana, e face à complexidade de uma operação destas, meros incidentes que não influenciaram em nada a grande
mudança que representa esta nova era de mobilidade urbana na nossa cidade e no nosso concelho, também em resultado do esforço
técnico e financeiro da Câmara Municipal de Setúbal.

FEIRA DE SANT’IAGO

IMI E IRS

VIVER EM SETÚBAL

A Feira regressa depois de dois anos de interrupção
motivada pela pandemia da COVID19. Vamos ter
este ano a oportunidade de recuperar o tempo
perdido e aproveitar o que de melhor a feira tem
para nos oferecer, com a certeza de que o nosso
empenhamento na contínua dignificação do certame
é bem forte. Os números falam por si: 10 dias de
diversão, 15 espetáculos só no palco principal, 150
feirantes inscritos, 20 divertimentos para todas
as idades e 30 espaços de restauração. Mas o
mais importante é mesmo a oportunidade de
reencontrarmos velhos amigos, fazer novas
amizades e sentir, além do cheiro das farturas,
a alma sadina em grande e saudável força.

A oposição impôs uma redução brutal do IMI, mesmo
sabendo que defendemos um corte gradual deste
imposto que não coloque em causa o equilíbrio das
contas municipais, como já aconteceu no passado
e que tanto nos tem custado a repor. Para nós, que
fique claro, nunca esteve em causa a necessidade
de redução do IMI. Defendemo-la até na campanha
eleitoral. O que é inaceitável é que se ponha em
causa este equilíbrio financeiro com uma redução
de receitas que deverá atingir 22 milhões de euros
até ao fim do presente mandato. Qualquer
devolução de rendimentos às famílias é importante,
seja 1 ou 1000 euros. Não deixa, contudo, de ser
estranho que o Governo PS imponha aos portugueses
elevadas cargas fiscais e, em Setúbal, o mesmo
partido que as impõe defenda devoluções apenas
para fazer propaganda partidária, retirando verbas
necessárias aos apoios municipais em áreas em
que o Governo não transfere meios financeiros,
mas apenas encargos.

Um estudo da Bloom Consulting baseado em
dados estatísticos voltou a revelar que Setúbal é
uma das dez melhores cidades do país para viver.
Num estudo que envolveu os 308 municípios
portugueses, a empresa premiou Setúbal com a
distinção “Marca Estrela Nacional”, que é atribuída
ao município que se destacou e alcançou “posições
importantes nas respetivas regiões ou dimensões
do ranking”.
Estamos perante o resultado de anos de gestão
municipal virada para os munícipes e para a
qualificação e valorização de todo o concelho.
Apostámos fortemente na requalificação do nosso
património histórico, qualificámos a nossa rede
viária, atraímos investidores em várias áreas.
Devolvemos a Setúbal o brilho que nunca deveria
ter perdido. Sabemos que ainda temos muito
caminho para andar e fazer de Setúbal um sítio ainda
melhor para viver e trabalhar. Por isso, não nos
cansamos de dizer que vamos Continuar Setúbal

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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FEIRA DE 29 DE JULHO A 7 DE AGOSTO

Sant’Iago
regressa
em edição
dedicada
às praias
O verão setubalense está este ano mais caloroso
com o regresso da Feira de Sant’Iago. São dez dias
de certame, com divertimentos, gastronomia,
artesanato e música para todos os gostos. As
praias de Setúbal dão tema a esta edição do evento.
De 29 de julho a 7 de agosto, todos os caminhos
vão dar às Manteigadas

A

Feira de Sant’Iago regressa este verão para
regozijo de setubalenses e visitantes, que
fazem do tradicional evento organizado pela Câmara Municipal de Setúbal um ponto de encontro para momentos de convívio e diversão de famílias e de
novos e velhos amigos.
Entre 29 de julho e 7 de agosto,
todos os caminhos vão dar ao
Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, recinto que volta a encher-se de vida, feita do pulsar e fre-

nesim dos feirantes, que proporcionam um ambiente de festa
popular com ritmo e ao sabor
da tradição setubalense.
Três longos anos depois, o certame volta a animar a cidade,
agora numa edição mais curta
do que o habitual tendo em conta a incerteza que, à data do agendamento, subsistia em relação
ao controlo da pandemia de covid-19 e respetivas exigências
sanitárias.
As Praias de Setúbal dão tema à
edição 2022 da Feira de Sant’Iago

e centram atenções no pavilhão
do município, com Albarquel, Figueirinha, Galapos e Galapinhos,
Creiro e, também, Portinho da
Arrábida a mostrarem porque
são reconhecidas pela beleza natural e elogiadas pelas condições
de usufruto.
Estas zonas balneares setubalenses dão-se a conhecer ao público numa viagem que cruza o
passado, o presente e o futuro,
para mostrar o que eram, o que
são e o que vão ser as praias graças a um investimento qualifi-

cador da autarquia para as tornar ainda mais atrativas e acessíveis a todos.
O trabalho desenvolvido pelas
cinco juntas de freguesia em prol
da modernização do concelho
para aumento da qualidade de
vida também está em destaque
na Feira de Sant’Iago, com um
espaço próprio.
No recinto não vão faltar também as tasquinhas de gastronomia regional e petiscos, a par de
mostras institucionais e de artesanato, assim como os muito

procurados carrosséis e divertimentos para crianças e adultos.
MÚSICA PARA TODOS

A animação musical, como já é
hábito, está garantida em todos
os dias da Feira de Sant’Iago, com
destaque para os concertos, que
prometem ser inesquecíveis,
agendados para o palco principal do certame, com grandes nomes da música portuguesa.
Dez dias, quinze espetáculos
no palco principal da Feira de
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Sant’Iago. A música é um dos
pratos fortes do certame, que,
neste regresso, aposta num cartaz eclético e multigeracional.
Ao ritmo do R&B, os Expensive
Soul, de Demo e New Max, respetivamente António Conde e Tiago Novo, têm honras de abertura, a 29 de julho, do programa de
concertos diários no Palco Sant’Iago, sempre a partir das 22h00.
Depois da abertura, o cantor de
origem cabo-verdiana Nelson
Freitas apresenta-se em concerto a 30 de julho, seguindo-se, no
último dia do mês, o primeiro espetáculo em dose dupla, com
os ritmos blues e folk de Frankie Chavez e a música moderna
portuguesa de Cláudia Pascoal.
O programa musical de agosto
começa a dobrar. Logo no dia 1,
os Voodoo Marmalade trazem
uma autêntica marmelada de estilos, numa viagem que vai do pop
ao rock, dos anos 50 à atualidade, enquanto a música contemporânea brasileira de Tiago
Nacarato proporciona um concerto mais pausado.
u

u

DESTAQUES

REGRESSO. O maior
certame a sul do Tejo está
de volta ao Parque Sant’Iago,
nas Manteigadas, depois
de três anos de interrupção
devido à pandemia de covid-19.
PRAIAS. As praias sadinas
inspiram esta edição da Feira
de Sant’Iago e mostram-se
numa viagem entre o passado
e o presente em direção
ao futuro.
MÚSICA. Os espetáculos
musicais são um dos
atrativos do certame, com
Expensive Soul a abrir, a 29
de julho, e Quim Barreiros
a fechar, a 7 de agosto.
HORÁRIO. Recinto aberto
de segunda a quinta-feira
das 18h00 à 01h00, sexta
das 18h00 às 02h00, sábado
das 16h00 às 02h00 e
domingo das 16h00 à 01h00.

NÚMEROS

5

A canção da saudade faz-se ouvir
no recinto do Parque Sant’Iago
na noite de 2 de agosto pelas vozes de Catarina Dionísio, Raquel Faria, Mafalda Vasques e
Miguel Dias, vencedores do último Concurso de Fado de Setúbal, e também pela conceituada
fadista Ana Moura.
A noite de 3 de agosto conta com
um espetáculo de humor a cargo de Jorge Serafim, e também
com um concerto ao ritmo do
hip hop com Valete, enquanto no
dia 4 o Palco Sant’Iago recebe
o indie pop/rock dos Capitão
Fausto, de Domingos Coimbra,
Francisco Ferreira, Manuel Palha, Tomás Wallenstein e Salvador Seabra.
As sonoridades cabo-verdianas
da cantora Lura ouvem-se a 5,
noite que conta ainda com um
concerto de Sean Riley & The
Slowriders, com blues, folk e
rock, enquanto os dois últimos
dias do certame, a 6 e 7 de
agosto, reservam, respetivamente, concertos com Amor Electro
e Quim Barreiros.

10

3

15

4

+150

20

30

dias de diversão

anos depois, certame
regressa em força

espetáculos no palco
principal, para todos
os públicos

séculos de história
de um evento que se
mantém vivo

feirantes estão
presentes nesta
edição

divertimentos para
todas as idades

espaços
de restauração
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melhores autocarros.
Passa a ter, acima de tudo,
transportes públicos em todo o
território concelhio, da Gâmbia
e do Sado a Azeitão.
SUAVE E INTELIGENTE

Estratégia
aumenta
mobilidade
INVESTIMENTO PARA CONCELHO OFERECER ALTERNATIVAS AO AUTOMÓVEL

Transportes públicos
coletivos, veículos
elétricos e partilhados,
infraestruturas viárias
adaptadas. A oferta
de alternativas ao
automóvel particular
tem crescido
exponencialmente no
concelho. Preserva-se o
ambiente, melhora-se
a circulação urbana e
ganha a nossa saúde.
Está em curso uma
mudança de paradigma
no setor

U

m novo serviço de
transportes públicos
coletivos, em conjunto com o reforço substancial na oferta de transportes
urbanos de modo suave, mais
amigos do ambiente, está a mudar a forma como a população se
move em Setúbal.

Com a Carris Metropolitana, inicia-se uma nova era em matéria
de transportes públicos em resultado da firme vontade política, financeira e técnica das câmaras municipais da Área Metropolitana de Lisboa.
A Carris Metropolitana, ainda
que com sérias deficiências no

arranque (ver Editorial, pág. 3),
está a operar no concelho desde
1 de junho, com uma frota de
135 veículos novos e modernos
a proporcionar melhores condições de conforto e segurança
aos utentes.
Em paralelo, a modernização da
frota de autocarros a circular em
Setúbal representa impactes positivos substanciais no meio ambiente.
Enquanto uma parte dos veículos é movida a gás ou eletricidade, outra está equipada com motores a combustão diesel que
respeitam as normas mais recentes e eficientes de controlo de
emissões para atmosfera.
Com a nova operadora a funcionar em pleno no âmbito da empresa pública Transportes Metropolitanos de Lisboa, e uma
vez ultrapassadas as dificuldades
registadas no início desta complexa operação, o concelho de
Setúbal passa a ter mais linhas
(carreiras), maiores frequências
na circulação destas linhas, mais
viaturas em circulação, novos e

A bicicleta é, também, uma importante alternativa de transporte.
O Dia Mundial da Bicicleta foi
assinalado a 3 de junho com a
inauguração de um smarthub no
novo Interface de Transportes de
Setúbal, na Praça do Brasil.
Trata-se de um equipamento especialmente pensado para quem
opta por usar a bicicleta como
meio de transporte complementar, conciliando uma série de
valências que reforçam significativamente a atratividade dos
velocípedes junto da população,
bem como de outros modos suaves de transporte, como é o caso das trotinetas elétricas.
Entre as funcionalidades do
smarthub, resultante de um investimento conjunto da Câmara Municipal e da Transportes
Metropolitanos de Lisboa (TML),
encontra-se uma bicibox, estrutura fechada, com lotação até 12
veículos e acessível apenas a titulares do passe Navegante, na
qual é possível estacionar bicicletas em segurança, prevenindo possíveis situações de furto.
Junto deste equipamento encontra-se um ponto de reparação
rápida de bicicletas, de uso gratuito, preparado com ferramentas essenciais à manutenção deste tipo de veículos, incluindo, por
exemplo, uma bomba de ar.
O smarthub está apetrechado,
igualmente, com hotspots de trotinetas e bicicletas elétricas partilhadas da Bolt, empresa com a
qual a Câmara Municipal mantém uma parceria.
Depois de um ano a operar em
Setúbal com o serviço de trotinetas partilhadas, através do
qual tem atingido números recorde de adesão, a Bolt disponibilizou 50 bicicletas elétricas.
A empresa e a TML estudam a
possibilidade de estender a todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa a opção de
agregar ao título Navegante uma
conta Bolt a preços vantajosos.
Num trabalho mais abrangente
a nível do concelho de Setúbal
com o objetivo de incentivar ainda mais o uso de bicicletas, elé-
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tricas ou não, a Câmara Municipal, em estreita colaboração
com as juntas de freguesia, instalou mais suportes de parqueamento de velocípedes um pouco por todo o território.
No total, foram acrescentadas
118 unidades de parqueamento,
o que se traduz em mais 248 lugares de estacionamento ordenado de velocípedes, a somar
aos 120 que já se encontravam
disponíveis.
TRANSPORTE AJUSTADO

A Carris Metropolitana, a operar
no concelho desde 1 de junho, é
um dos principais projetos que
prometem contribuir de forma
determinante para a mudança
de paradigma na maneira como
a população se desloca em Setúbal e no próprio território da
Área Metropolitana de Lisboa.
A operadora de transportes coletivos públicos sentiu dificuldades nas primeiras semanas de
arranque, fruto do enorme desafio que representou a reformulação completa do serviço,
em conjunto com desafios conjunturais, como a pandemia e o
conflito na Europa, responsáveis, por exemplo, por atrasos
substanciais na entrega de equipamentos.
A Carris Metropolitana é gerida
pela empresa intermunicipal
Transportes Metropolitanos de
Lisboa, que anunciou, entretanto, a normalização a partir do
primeiro dia de julho dos serviços de autocarros na Área 4, na
qual se insere Setúbal.
O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, desapontado
com a falta de comunicação por
parte da TML ao reportar aos
municípios as dificuldades sentidas no arranque das operações
da Carris Metropolitana, assumiu, em reunião pública, a 15 de
junho, a determinação de que
“este programa, com os ajustamentos, terá condições de poder
funcionar naturalmente, mesmo
que implique limitações pontuais e adaptações que, entretanto, for necessário ir fazendo”.
André Martins garantiu que, da
parte da autarquia, haverá sempre o forte compromisso em
“continuar a investir na informação à população”, mostrando-se
convicto de que “este projeto tem
todas as condições para servir
melhor a população residente,

os trabalhadores, os estudantes
e os reformados da Área Metropolitana de Lisboa”.
O município está a conjugar o esforço feito na melhoria do serviço de transporte público, para
aumento da sua utilização por
parte dos cidadãos, com um investimento na criação dos chamados parques de rebatimento.
A intenção é disponibilizar um
total de 2500 lugares de estacionamento gratuito, em locais
servidos de ligação ao centro
da cidade por autocarro, sendo
que já existem 1910, dos quais
510 na zona da Várzea e 1400
no Centro Comercial Alegro.
PRAIAS ACESSÍVEIS

A Carris Metropolitana é a marca
responsável pela deslocação da

u

população em transportes públicos no território, estando agora previsto que entre em pleno
funcionamento na Área Metropolitana de Lisboa no início de
2023. Mas o Navegante, implementado em 2019, é o passe que
abriu as portas a uma nova forma de pensar – e praticar – a mobilidade urbana.
Com modalidades que variam
dos 30 aos 80 euros, de títulos individuais até para famílias completas e grupos específicos, o
Navegante permite deslocações
concelhias ou metropolitanas a
baixo custo, com reduções nas
despesas dos agregados familiares que podem variar entre os
200 e os 300 euros.
O Navegante, que dá acesso a
qualquer transporte público coletivo da Área Metropolitana de

Lisboa, leva também os veraneantes às praias de Setúbal.
O passe metropolitano é válido
em qualquer autocarro que faça
as linhas que servem as zonas
balneares, tendo os utentes a alternativa de optar por títulos pré-comprados Zapping, no valor de
1,55 euros, ou de bordo, com o
custo de 2,60 euros por viagem.
Os transportes coletivos públicos apresentam-se como a solução mais natural para usufruir
das praias de Setúbal, fruto da
regulação colocada em prática
pela edição de 2022 do programa municipal Arrábida Sem Carros e em Segurança, a decorrer
desde 10 de junho e até 18 de
setembro.
Esta opção deve-se ao facto de o
trânsito e o parqueamento estarem interditos, das 07h00 às

ENCONTRO NACIONAL DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

A mobilidade sustentável esteve no centro das atenções em Setúbal, que recebeu, a 4 de junho, o ENVE
2022 – Encontro Nacional de Veículos Elétricos. O evento, organizado pela UVE – Associação de
Utilizadores de Veículos Elétricos em parceria com a Câmara Municipal, decorreu ao longo de dois dias
no Largo José Afonso e deu a conhecer as amplas soluções disponíveis no mercado nacional e internacional
da mobilidade elétrica sustentável, incluindo as mais recentes novidades do setor.
A exposição de veículos elétricos de duas e quatro rodas, de passageiros e de mercadorias, ligeiros
e pesados, bem como de trotinetas e bicicletas foi dos principais atrativos do certame, promovido
no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de junho.

20h00, entre o túnel da Figueirinha e o acesso ao estacionamento do Creiro, e entre as 07h00 e as
19h00 no troço de acesso ao Portinho da Arrábida, assim como na
via que conduz a Albarquel, esta inacessível até às 20h00.
Em alternativa, a população tem
ao dispor as linhas 4470 (Brejos
de Azeitão – Creiro), 4472 (Creiro – Interface de Transportes
de Setúbal), 4474 (Centro Comercial Alegro – Figueirinha) e
4471 (circular com início e fim
em Albarquel).
O programa municipal, com informação detalhada disponível
no site da autarquia, tem sido a
principal garantia de que eventuais serviços de pronto-socorro não são postos em causa nas
zonas balneares.
A melhoria dos acessos à orla
costeira enquadra-se numa estratégia que inclui, entre outras
medidas, um forte investimento na qualificação destas áreas,
que valeu já prémios especiais, a
nível nacional, à praia de Albarquel e à Figueirinha, relacionados com as condições oferecidas às pessoas com mobilidade
reduzida.
A Figueirinha foi mesmo escolhida para a cerimónia nacional
de hastear da Bandeira Azul, a
9 de junho, assumindo-se como
a primeira praia do país a receber a distinção em 2022.
Na ocasião, o presidente do município sublinhou que a escolha
de Setúbal “não acontece por
acaso”, sendo, como em todas as
ações desencadeadas para melhoria da qualidade de vida das
populações e regeneração do território, na mobilidade ou noutro qualquer setor, “o resultado
de esforço, dedicação e muito
trabalho”.
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APOIO A REFUGIADOS

Câmara cede alojamento
A primeira de nove
casas a entregar pela
YMCA/ACM de Setúbal
em 2022 para alojar
refugiados resultantes
da guerra na Ucrânia
foi cedida em junho. O
trabalho em parceria
é a estratégia seguida
localmente

A

YMCA/ACM de Setúbal entregou a 6 de
junho as chaves de
uma casa temporária
de apoio a uma família de refugiados ucranianos, numa ação
que conta com o contributo da
Câmara Municipal.
O vereador com o pelouro dos
Direitos Sociais no município,
Pedro Pina, salientou na cerimónia, a qual assinalou ainda os
178 anos da YMCA internacional, que esta ação ajuda a clarificar o papel desempenhado pela autarquia no âmbito do trabalho de parceria de apoio aos
refugiados.
“No início desta tragédia da guerra na Ucrânia, realizámos reuniões com as instituições com in-

MORADORES
DIALOGAM
SOBRE TEMAS
DA ATUALIDADE

Uma família de refugiados ucranianos recebeu uma habitação temporária

tervenção internacional, ou seja,
a YMCA/ACM, a Cruz Vermelha
e a Cáritas Diocesana, nas quais
analisámos a melhor forma de
prestar auxílio às pessoas que
iriam começar a precisar”, sublinhou. “A Câmara já tinha disponibilizado equipamento municipal para acolher refugiados, nomeadamente na Pousada da Juventude, e outras entidades, como
é o caso da ACM, tomaram também a iniciativa de fazerem o que
estava ao alcance para ajudar.”
Na cerimónia foi adiantado que
YMCA/ACM de Setúbal disponibiliza até ao final de julho mais
três casas temporárias para refugiados da guerra na Ucrânia,
sendo que tem o objetivo de fa-

zer subir esse número para um
total de nove até ao fim do ano.
Todas as casas temporárias, bem
como um espaço de lavandaria,
resultam de adaptações feitas a
instalações cedidas pela Câmara Municipal no Bairro da Bela
Vista, próximo do espaço onde
funciona o Centro de Apoio Comunitário da YMCA/ACM.
O secretário-geral da ACM de Setúbal, Luís Sebastião, frisou que
se “assumiu o compromisso de
criar casas de transição, embora
essa não seja a área habitual de
atuação da associação, mas, sem
dúvida, a melhor forma de ajudar eficazmente as pessoas que
estão a precisar em consequência daquele conflito”.

O dirigente salientou que este
objetivo só foi possível com os
apoios da Câmara Municipal de
Setúbal e de outras entidades,
“todos eles pro bono”, como a Junta de Freguesia de São Sebastião, o Centro Comercial Alegro
e a Auchan.
O secretário-geral da YMCA da
Ucrânia, Viktor Serbulov, que,
simbolicamente, entregou as chaves da primeira casa temporária à família ucraniana, salientou que a medida é uma ajuda
importante, pela qual o povo
ucraniano “está muito agradecido ao YMCA, pela organização
do projeto, mas também pelo
apoio que recebeu da Câmara
Municipal”.

Diversidade, preconceitos,
estereótipos e discriminação
foram temas abordados,
dia 28 de maio, na iniciativa
“Caminhos do Maio”, nos
bairros dos Pescadores e
Grito do Povo, com diferentes
atividades.
Integrada no programa Viver
Anunciada, a iniciativa
incluiu um pedipaper
intergeracional, um lanche-convívio, discursos,
exibição de um vídeo com
testemunhos de populares
sobre a igualdade e a
liberdade e de uma curta-metragem sobre o diálogo
intercultural e um concerto
de Renato Sousa e Isma XG
Poesia.
A iniciativa, promovida pela
Câmara Municipal de Setúbal,
em parceria com o GO –
Grupo Oficinas Colaborativas,
a União das Freguesias de
Setúbal e a EAPN – Rede
Europeia Anti-Pobreza,
integrou, igualmente, o
programa “Maio, Diálogo
Intercultural”.

Dia da cultura do Japão
nO Dia da Cultura do Japão,
que decorreu a 18 de junho na
Casa da Baía, permitiu aos setubalenses fazerem uma viagem
ao extremo oriente sem saírem
da cidade, com grande participação nas diversas atividades
propostas.
No passeio da Avenida Luísa Todi em frente da Casa da Baía, o
palco, o tatami, as diversas bancas e a decoração com lanternas
japonesas e koinoboris – bandeiras insufláveis em forma de

carpas com que os nipónicos celebram o Dia dos Meninos – atraíram grande número de pessoas,
que tornaram os diversos workshops muito participados.
A iniciativa, que se seguiu a outras relativas às culturas coreana e húngara, foi promovida pela Câmara Municipal de Setúbal, com a Associação Cultural
Novas Ideias e a Embaixada do
Japão, no âmbito de um programa municipal que tem como
objetivo divulgar os costumes

O evento contou com duas dezenas de atividades

e a cultura de outros países.
Com mais de duas dezenas de
atividades no exterior e interior
da Casa da Baía, e iniciado com
a abertura de um barril da bebida tradicional saqué, o Dia da
Cultura do Japão contou com a
presença da vereadora da Câmara Municipal de Setúbal Rita
Carvalho, do conselheiro da Embaixada do Japão, Yasuhiro Mitsui, e do presidente da Associação Cultural Novas Ideias, Fernando Cruz.
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BREVES

MOBILIDADE
OTIMIZADA

Município atrativo conquistou o prémio “Marca Estrela Nacional” e subiu para o Top-10 das cidades portuguesas

Um estudo nacional
destaca Setúbal
enquanto território
atrativo para viver,
visitar e investir.
O concelho sadino
registou a maior
subida no top-10 da
edição 2022 do Portugal
City Brand Ranking

S

etúbal conquistou o prémio “Marca Estrela Nacional” na edição de
2022 do Portugal City
Brand Ranking e foi considerado um dos municípios portugue-

CONCELHO TAMBÉM NO TOPO PARA VISITAR E INVESTIR

Setúbal melhor
para viver
ses mais apelativos para viver,
visitar e investir.
Na oitava edição do estudo nacional da empresa Bloom Consulting, que envolveu os 308 municípios, Setúbal ficou em nono a
nível nacional e em quarto melhor na região, apenas atrás de
Lisboa, Cascais e Sintra, concelho que suplantou na categoria
“Viver”.
O Portugal City Brand Ranking

Ambiente
com arte
nUm mural pintado por Gonçalo Mar na parede do pavilhão
gimnodesportivo da EB Barbosa du Bocage, com o tema da mobilidade sustentável, sensibiliza
a comunidade para a questão das
alterações climáticas.
“Apela para cuidarmos do ambiente e termos em consideração
as alterações climáticas”, transmitiu a vice-presidente da autarquia, Carla Guerreiro, a um grupo
de alunos na inauguração, a 9 de
junho, da obra de arte urbana.
Gonçalo Mar demorou seis dias

para pintar o mural surrealista
que conjuga a natureza com a
mobilidade sustentável, com o
objetivo de fazer “pensar na pegada ambiental da espécie humana, a única que consegue criar mudanças no próprio planeta”.
Repleto de cores vivas, o mural
conta com elementos da fauna e
da flora, tendo em destaque, montado numa bicicleta, um ser do
mundo surrealista, com a intenção de motivar o pensamento
crítico.
O mural na EB Barbosa du Bo-

apresenta a performance de marca dos municípios portugueses
nas áreas do Turismo, Negócios e
Talento e permite entender a realidade das marcas territoriais portuguesas.
Numa análise realizada com base em dados quantitativos estatísticos e digitais, Setúbal tem demonstrado subidas consistentes
nos parâmetros avaliados nas
várias edições, subindo do 13.º

lugar geral em 2013 para o nono em 2019.
Em 2021 caiu de novo para o 13º
lugar, ao ser penalizado pelo
17º posto na dimensão “Visitar”
em altura de pandemia, mas este ano ficou em nono lugar naquela classificação parcelar.
Na atual ranking, ao ganhar quatro lugares, Setúbal foi o concelho que registou a maior subida
de posição no Top-10.

Mural de Gonçalo Mar foi o último pintado em escolas no âmbito de projeto

cage conclui um projeto municipal de comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climátic-

as, com financiamento comunitário pelo Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos (POSEUR).

Um troço da Rua Ferreira de
Castro, na zona de Praias do
Sado, está a ser requalificado
pela autarquia para reforçar
as condições de circulação
e segurança rodoviária e
pedonal. A operação, um
investimento municipal
de perto de 100 mil euros,
traz um desenho urbanístico
com novas soluções de
mobilidade rodoviária e
pedonal, com destaque para
a construção de uma rotunda
na área de interseção com
a Rua Augusto Gil, para
otimizar o fluxo de tráfego.
Os trabalhos incluem ainda
a construção de um novo
acesso pedonal e a melhoria
da rede de drenagem de
águas pluviais.

AVENIDA
BENEFICIADA

Um troço rodoviário na
Avenida Coração de Maria,
junto da EB da Azeda, foi
repavimentado pelos
serviços municipais para
melhoria das condições
de segurança e circulação.
Na operação, concluída
recentemente, foi
beneficiado um lanço com
cerca de 500 metros
quadrados, no qual foram
utilizadas 63 toneladas
de massas asfálticas. A
intervenção foi enquadrada
na mais abrangente obra de
requalificação na Avenida
Coração de Maria, com a
execução de recortes de
paragens de autocarro e o
rebaixamento de passadeiras,
para a garantir uma
mobilidade acessível a todos.
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ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

REPOSIÇÃO DE ACESSO A PRAIAS
DO SADO É MUITO IMPORTANTE
Marlene Caetano,
a nova presidente
da Junta de
Freguesia do Sado,
aponta a reposição
do acesso da
Estrada Nacional 10
às Praias do Sado
como uma das
questões que é
necessário resolver
naquele território.
A autarca defende
que o Sado deve
ser uma freguesia
“para viver e não
apenas para vir cá
dormir”
nQue balanço faz destes primeiros oito meses de mandato?
Foram oito meses muito desafiantes, de muita aprendizagem,
que serviram essencialmente
para dar continuidade ao trabalho que já vinha a ser feito pelo
executivo da Junta de Freguesia
do Sado. Foi também o tempo de
definição de uma estratégia e de
prioridades para a intervenção
para os anos que se seguem e
de começar a implementá-la.
Que análise faz do processo
de transferência de meios e
competências da Câmara Municipal para as freguesias?
A transferência de competências
é uma ferramenta muito importante. Permite-nos dar resposta

a questões em relação às quais
estamos muito mais próximos
das populações e dar-lhes solução quase imediata. Por outro
lado, apetrecha as freguesias de
ferramentas que são essenciais
para o desenvolvimento da sua
atividade. Existem, naturalmente, algumas questões que devem
ser melhoradas. No próximo ano,
teremos competências em matéria de higiene e limpeza na zona da Mitrena, que era também
uma preocupação que tínhamos e que agora nos é entregue
em resultado deste processo.

Quais as prioridades da Junta de Freguesia do Sado até ao
fim do presente mandato?
Temos aqui uma área de reserva natural, uma área industrial e
uma zona urbana e, assim, consideramos que o Sado deve ser
uma freguesia para viver e não
apenas para vir cá dormir. Por
isso, temos como grande prio-

u

ridade movimentar as pessoas,
as empresas, o movimento associativo e fazer deste território
um local agradável para viver.
Quais diria que são os principais problemas que urge resolver?
Temos alguns problemas cuja
solução as nossas populações
têm vindo a revindicar, nomeadamente a reposição do acesso
alternativo a Praias do Sado. É
muito importante resolver esta
questão, considerando que na
Mitrena existe uma área industrial e que este é o único acesso
a Praias do Sado.
Como encara o exercício de
um cargo que é aquele em que
quem o ocupa está mais perto das pessoas que representa e, consequentemente, melhor conhece as suas necessidades? É compensador o exercício deste cargo?

JOVEM AUTARCA

Marlene Caetano, terapeuta da fala de profissão, é a mais jovem
presidente de junta do concelho. Nasceu na freguesia a que
preside há 31 anos, embora esteja ligada à autarquia desde 2009,
quando foi eleita para a assembleia de freguesia.

Sim, ser presidente de Junta de
Freguesia do Sado, que é uma
freguesia com poucos habitantes, em comparação com outras,
permite-nos estar na rua, conversar diariamente com as pessoas, identificar os problemas, ir
aos locais e, por isso, conseguir
agilizar com mais facilidade a
resolução dessas situações. Acima de tudo, podemos ouvir as
pessoas e perceber quais são os
seus problemas e as prioridades
que consideram mais importantes para a freguesia.

Sente que as populações que
representa estão envolvidas
nos assuntos que lhes dizem
respeito?
Alguns grupos etários, sim, sinto que estão envolvidos. Temos
muitas pessoas que procuram a
Junta de Freguesia, fazemos atendimentos com muita regularidade porque nos procuram para
apresentar os seus problemas
e, muitas vezes, até sugestões
para um melhor funcionamento. Temos, depois, alguns grupos
etários a que é mais difícil chegar, nomeadamente os jovens.
O que se pode fazer para atrair
mais estas pessoas para o

debate de assuntos que também lhes dizem respeito, em
particular os jovens, que são
os que estão mais afastados
destas matérias?
Temos tentado fazer vários caminhos. Um deles, através do Movimento Associativo, que acaba
por envolver alguns jovens que
frequentam as atividades das
nossas coletividades. Trazendo
este Movimento Associativo à
conversa com a junta de freguesia, tentamos também perceber
quais são as prioridades que os
jovens definem para o trabalho
da autarquia e quais são os poderes de construção que também eles têm. Fizemos, por isso,
um Fórum Jovem para os poder
ouvir diretamente. Outra das estratégias que vamos utilizar
para conseguir chegar a várias
populações e ter alguma interação entre elas é a valorização
do nosso novo Polo Social e Cultural. A nossa intenção é que
passe a estar aberto em horário
diário, de segunda a sexta-feira,
e com atividade pontual ao fim
de semana. A partir de setembro,
deveremos, também, ter aqui instalado um novo polo da biblioteca municipal.

É uma das presidentes de junta mais jovens do país. Sente
que essa condição pode perturbar o exercício das suas
funções, em particular na relação com outras entidades?
Não costumo ter muito presente esta questão da idade na minha atuação como presidente,
mas a verdade é que acabo por
ter mais facilidade em chegar ao
público jovem e também porque
vivo na freguesia acabo por conhecer muita gente nova. Quando me relaciono com alguma entidade não penso na minha idade, mas sim na posição que estou a ocupar e, neste momento,
enquanto presidente desta junta de freguesia, tudo farei para
defender os interesses do Sado.
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

HOJE TEMOS VERDADEIRA
DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Luís Custódio,
presidente da
Junta de Freguesia
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra,
diz que, numa
freguesia, é sempre
necessário estar
atento às “pequenas
questões” do dia a
dia. Aponta como
prioridade
a resolução de
problemas em
matéria de rede
viária e saneamento
básico
nQue balanço faz destes primeiros oito meses de mandato?
É um balanço bastante positivo.
Tem havido grande colaboração
da parte dos trabalhadores da
junta, ainda que tenhamos um
número muito reduzido de funcionários para a área territorial
e para o trabalho que temos. Temos, por isso, um concurso a decorrer para admitir mais quatro
trabalhadores. Neste momento,
temos uma freguesia que podemos considerar uma freguesia
limpa, temos espaços verdes muito interessantes, estamos a trabalhar em várias requalificações e
estamos atentos às pequenas questões que aparecem no dia a dia.
Que análise faz do processo de
transferência de meios e competências da Câmara Municipal para as freguesias?

Quais diria que são, além dos
que já referiu, os principais
problemas que urge resolver
neste território?
Temos necessidade de resolver
várias questões em matéria de
rede viária, especialmente na
área da segurança rodoviária. É
necessário criar lombas, passadeiras sobrelevadas ou redutores de velocidade em algumas vias
da nossa freguesia, apesar de se
ter colocado muita sinalização
vertical. A solução das lombas
não devia ser uma opção, mas,
infelizmente, há grande falta de
sentido de responsabilidade da
parte de muitos automobilistas,
que continuam a desrespeitar
os limites de velocidade.
Devemos enaltecer muito este
processo, porque foi só a partir
de 2002 que o trabalho desen-volvido pela Câmara Municipal
resultou numa verdadeira descentralização de competências.
As novas competências que temos
agora acabam por não ser já muito novas, resultando sim de um
figurino diferente. São competências próprias, embora essas responsabilidades que temos tanto na limpeza, como nos espaços
verdes e jardins ou nas escolas
sejam coisas que a junta de freguesia já faz há muitos anos.
Quais as prioridades da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra até ao
fim do presente mandato?
Estamos neste momento muito
empenhados na requalificação
de espaços públicos, principalmente no loteamento da Quinta
da Serralheira. Já fizemos uma
requalificação de um espaço público na Rua dos Limoeiros, na
Quinta da Amizade, e estamos a
trabalhar com a Câmara Municipal para que, no próximo ano,
avance a grande obra de requalificação do espaço verde da Quinta da Amizade. Temos muito a

fazer na requalificação da rede
viária e no que constitui um dos
problemas que temos aqui na
freguesia, que é a rede de saneamento básico, especialmente na
zona do Monte dos Patos, Bispas, Mouriscas e Pontes. Esperamos que, com o regresso do
abastecimento de água à gestão
municipal, estas obras possam
avançar o mais rápido possível.
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, com a freguesia do Sado, é
uma das mais recentes freguesias do nosso concelho e
resulta, precisamente, da necessidade de conferir autonomia de gestão a um território
que está mais distanciado do
centro urbano. Quais são as
principais diferenças que apontaria na gestão entre esta freguesia e outras mais urbanas?

u

AUTARCA DECANO

A nossa freguesia é aquela que,
no concelho, tem um povoamento mais disperso, com três povoações distintas. A parte do Alto da Guerra sofreu grande transformação com as várias urbanizações que ali nasceram. Tínhamos uma freguesia praticamente rural e, neste momento, temos
uma freguesia semirrural. Aquilo que acontecia há muitos anos
– e recordo que a primeira vez
que fui aqui autarca foi em 1997
– é que não havia ninguém a varrer as ruas e não havia um único
espaço verde porque estávamos
muito longe da sede do concelho. Neste momento, a sede do
concelho está já muito perto de
todas as povoações da freguesia. Agora, todos os eleitos municipais conhecem bem este espaço e, por isso, deixou de haver
essa distância.

Luís Custódio é o eleito no ativo no concelho de Setúbal que mais
tempo ocupou cargos autárquicos. Ligado à Junta de Freguesia
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, de que já tinha sido presidente
entre 1997 e 2013, este empresário nasceu e cresceu na
freguesia a que preside há 59 anos. Foi, ainda, presidente
da Assembleia de Freguesia entre 2013 e 2017.

Como encara o exercício de um
cargo que é, por definição,
aquele em que quem o ocupa
está mais perto das pessoas
que representa e, consequentemente, melhor conhece as
suas necessidades?
O presidente de junta tem um
papel cada vez mais importante. Contactamos com as pessoas
diariamente, elas conhecem-nos
e, muitas vezes, acabamos até
por não ter privacidade, porque
em qualquer lado nos são colocadas questões. Posso dizer que,
desde que tomei posse, ainda
não fiz nem meia dúzia de atendimentos: é na rua que me colocam questões e a seguir vou aos
locais e resolvemos os problemas. Esta é a grande vantagem
dos autarcas das freguesias: estarem sempre presentes junto
das pessoas que representam.
É, hoje, o autarca do concelho
que, nas juntas de freguesia, mais
tempo acumula como presidente, uma vez que tinha já sido
presidente desta autarquia em
mandatos anteriores a 2013.
O que move um autarca como
o presidente da JFGPAG??
O meu único objetivo é fazer sempre mais e melhor.
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SÃO SEBASTIÃO

OBRA MELHORA
RUA DE LIGAÇÃO
ENTRE BAIRROS

A Rua das Gaivotas, que
atravessa os bairros 1º de
Maio e do Peixe Frito, foi
recentemente beneficiada
numa operação da Junta de
Freguesia de São Sebastião
para melhoria da mobilidade
pedonal.
A obra, concluída em junho,
consistiu na implementação
de piso antiderrapante num
troço com mais de duas
dezenas de metros lineares
compreendido entre os
números 62 e 68 da Rua
das Gaivotas.
A adoção desta solução de
pavimento, em calçada mista
de pedras de calcário e
granito não polido, permitiu
dotar a circulação pedonal
naquele arruamento de
mais e melhores condições
de conforto e segurança.

u
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SÃO SEBASTIÃO | PARQUEAMENTOS REFORÇAM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Bicicletas bem estacionadas
A rede de mobilidade
sustentável na freguesia
de São Sebastião
foi reforçada com
novos pontos de
estacionamento para
bicicletas. Mais de vinte
equipamentos,
instalados em zonas
estratégicas, estão ao
serviço da população

A

freguesia de São Sebastião ganhou, recentemente, duas dezenas de novos equipamentos para parqueamento
de bicicletas, instalados no âmbito do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal.
Os novos suportes de parqueamento estão disponíveis em quatro pontos distintos do território, concretamente nas praças

A junta de freguesia instalou os equipamentos, cedidos pelo município

de Portugal e Dona Olga Morais
Sarmento, no Largo Defensores
da República e na Avenida das
Descobertas.
A instalação destes suportes de
parqueamento cumpre o duplo
objetivo de reforçar o ordenamento do estacionamento de velocípedes e promover as deslocações no âmbito da mobilidade sustentável.

Os novos equipamentos metálicos para parqueamento de bicicletas foram fornecidos pela
Câmara Municipal de Setúbal,
com os serviços da Junta de Freguesia de São Sebastião a assegurarem a instalação.
Entre Setúbal e Azeitão, está disponível um total de 248 lugares de estacionamento ordenado
para bicicletas, todos instalados

no âmbito do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes
de Setúbal.
A consolidação da rede de parqueamento de bicicletas na proximidade de equipamentos e
serviços públicos, zonas comerciais e jardins é um dos objetivos deste plano de promoção de deslocações em modos
suaves.

BREVES

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

SADO

ESCOLAS COM ANIMAÇÃO

CRIANÇAS EM DIA ESPECIAL

O Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho, levou um conjunto de atividades
à comunidade educativa da freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, com uma
animação cénica e um jogo teatral, ambos de caráter lúdico-pedagógico. A iniciativa,
dinamizada em parceria com a Associação Cultural TOMA – Teatro Oficina Multi Artes,
levou a todas as escolas da freguesia um apontamento cénico protagonizado pelo
“Joni”, que falou com a pequenada sobre os direitos e deveres dos mais novos.

Teatro, dança, jogos tradicionais, insufláveis, modelagem e balões e pinturas faciais
proporcionaram, a 5 de junho, um dia dedicado à pequenada, organizado pela Junta de
Freguesia do Sado. A iniciativa destinada a assinalar o Dia Mundial da Criança, realizada
no Polo Social e Cultural da Freguesia do Sado, incluiu a apresentação da peça
“A Tartaruga Entupida”, pela Associação Cultural TOMA – Teatro Oficina Multi Artes,
a que se seguiu uma aula ao ritmo do hip hop conduzida por Sheila Pereira.

FREGUESIAS
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SADO

JUVENTUDE
À CONVERSA

Voluntariado em ação de limpeza por um melhor ambiente

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

AÇÃO DE CIDADANIA PROMOVE
DESCOBERTA DO ESTUÁRIO
Um passeio com interpretação da
flora local, uma ação de limpeza
voluntária e um piquenique deram
o mote a uma iniciativa de
cidadania ativa realizada a 5 de
junho, Dia Mundial do Ambiente,
na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
A sede do Clube Desportivo

Cultural e Recreativo da Gâmbia
foi o ponto de partida da
atividade “Vozes do Sado”, a qual
levou dezenas de participantes
à descoberta da riqueza natural
do Estuário do Sado.
A iniciativa foi organizada pela
Cooperativa SEIES – Sociedade
de Estudos e Intervenção em

Engenharia Social e passou pela
Rua da Liberdade e pelo porto de
pesca de Gâmbia.
A atividade, com o apoio da
Junta de Freguesia de
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
e da Câmara Municipal
de Setúbal, culminou em
Pontal de Musgos, com um

piquenique de convívio entre os
participantes.
“Vozes do Sado” contou com
os apoios do Clube Desportivo,
Cultural e Recreativo de Gâmbia,
da Associação K-Evolution,
do Grupo Setúbal Ambiente e
Cidadania e do Agrupamento de
Escolas Luísa Todi.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

AMBIENTE
EM CELEBRAÇÃO
O presidente da União das
Freguesias de Setúbal, Rui Canas,
destacou a 5 de junho, em
iniciativa comemorativa do Dia
Mundial do Ambiente, a
importância de continuar
a promover a proteção e
valorização ambiental.
O repto lançado pelo autarca à
população no evento realizado no
Parque de Vanicelos foi reforçado

na encenação “A Tartaruga
Entupida”, apresentada pela
Associação Cultural TOMA
– Teatro Oficina Multi Artes.
O espetáculo despertou a
curiosidade dos munícipes
presentes nas várias sessões
da encenação que alertou para
os perigos da poluição ambiental
e sensibilizou para a necessidade
de defesa dos oceanos.

Encenação sensibilizou para a importância da proteção ambiental

A comunidade jovem
da freguesia do Sado
encontrou-se a 4 de junho
para debater ideias
e projetos com o objetivo
de contribuir para a
transformação e melhoria
da qualidade de vida no
território.
O encontro resultou no
1º Fórum Jovem da
Freguesia do Sado, em
sessão conduzida pelo
vereador da Câmara
Municipal de Setúbal Pedro
Pina e pela presidente da
Junta do Sado, Marlene
Caetano.
No Polo Social e Cultural
da Freguesia do Sado
estiveram também
representantes de
coletividades e de projetos
que trabalham
diretamente com o público
mais jovem.

u

O 1.º Fórum Jovem
da Freguesia do Sado
proporcionou o debate
de ideias
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SÃO SEBASTIÃO

CAMINHADA
NOTURNA

Uma atividade de
pedestrianismo organizada
pela Junta de Freguesia de
São Sebastião levou, a 21 de
maio, perto de sete dezenas
de pessoas à descoberta
noturna da Serra dos Gaiteiros.
O Jardim da Música, em
Vanicelos, foi o ponto de
partida do passeio, feito
num percurso circular de 14
quilómetros com passagens
pela Baixa de Palmela,
Estrada Romana e Castelo
de Palmela.
A caminhada, salientou no
arranque o presidente da
Junta de São Sebastião,
Nuno Costa, procurou aliar
“o conhecimento ao usufruto
e preservação do património
natural”.
A iniciativa, em parceria com
a Associação de Atletismo
Lebres do Sado, fez parte
do projeto “São Sebastião
Mexe Contigo”, de incentivo
à prática física e de hábitos
de vida saudáveis.

u

Evento recria a vida no campo e o espírito de aldeia

AZEITÃO | ‘MANEL DA HORTA’ LEVA FESTA A VILA NOGUEIRA

Tradição com sabor
Os produtos locais
e da Serra da Arrábida
foram servidos no
evento Tradição,
Sabores e Aromas
de Azeitão. A festa
recriou o espírito
de aldeia

A

tradicional Festa do
Manel da Horta proporcionou espetáculos musicais, gastronomia, mostra e venda de artesanato e muitas animações nos
dias 26, 27 e 28 de maio, em
Vila Nogueira de Azeitão.
O evento Tradição, Sabores e
Aromas de Azeitão, organizado pela Junta de Freguesia de
Azeitão com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, recriou, no centro da vila, a vida

no campo e o espírito de aldeia.
Os produtos locais e da Serra da
Arrábida, como queijo, mel,
doçaria e hortícolas, estiveram
em destaque nas tasquinhas
gastronómicas e nos stands instalados no rossio de Vila Nogueira.
A música animou as festividades
com concertos da Orquestra Típica e Cantares de Azeitão, do
Grupo de Cavaquinhos da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, dos Gaiteiros da Bar-

doada, de Celina da Piedade e
de Ana Santos.
O programa contou ainda com
atividades de sensibilização ambiental dirigidas a crianças, peças de teatro infantil e um workshop sobre a vespa asiática conduzido pelo apicultor Erico Marques e pela veterinária Cátia
Simões, que ensinaram a construir armadilhas para o inseto.
A tradicional animação de rua com
o Manel da Horta e as suas Marias
foi outro destaque do evento.

BREVES

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

SÃO SEBASTIÃO

MONTE BELO PETISCA EM FUMEIRO

FARALHÃO RECEBE ARRAIAL

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. Quem compareceu
no Parque Desportivo do Poço Mouro teve ao dispor
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.
Esta Festa foi organizada pela Junta de Freguesia de
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e pelo município.

Gastronomia, artesanato, divertimentos e música marcaram
a Feira do Fumeiro, de 18 e 22 de maio, no Jardim do Monte
Belo, certame da Junta de Freguesia de São Sebastião,
com apoio do município. Os petiscos foram o prato forte do
evento, que contou com venda artesanato e divertimentos
infantis. A nível musical, atuaram Vítor Ginja, André
Patrão, David Rosa e Jean Cremona, Hélder Costa, Jorge
Nice, Susana Martins e João Pires. O certame enquadra-se
na estratégia de promoção da fruição dos espaços de
lazer e de fortalecimento das redes de vizinhança.

As instalações da Cooperativa de Habitação e Construção
Económica Bem-Vinda a Liberdade, no Faralhão, encheram-se
no arraial de Santos Populares que a Junta de Freguesia
do Sado organizou, de 16 a 19 de junho, com o apoio
no município. A festividade proporcionou gastronomia,
em tasquinhas, bancas de farturas e doçaria, stands
de coletividades, karaoke e animação infantil, a par de
espetáculos musicais, todas as noites, em que participaram
Hélder Costa, Miguel Azevedo, João Pires, Jean Cremona,
Hélder e Reinaldo, Susana Martins e André Patrão.

PRIMAVERA ANIMA POÇO MOURO

SADO
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GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

GALA COM TRIBUTO ESPECIAL

A 4ª Gala do Acordeão, a 12 de junho, na Cooperativa
de Habitação e Construção Económica Força de Todos, dedicou
um tributo à professora e acordeonista Helena Mendes, que
também atuou no evento, organizado pela Junta de Freguesia
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra com a Associação dos
Acordeonistas de Portugal. Na gala, com o apoio da Câmara
de Setúbal e da Junta do Sado, atuaram ainda Leonel Mateus,
Nicole Viviane, Tiago Inácio, Sérgio Pastor e Miguel Pacheco.

SADO

FESTIVAL PRESTA HOMENAGEM

A procissão do Senhor Jesus do Bonfim percorreu ruas do centro da cidade

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

CELEBRAÇÃO RELIGIOSA
As celebrações religiosas em honra
do Senhor Jesus do Bonfim
realizaram-se a 27 e 28 de maio
com uma oração do terço, uma
missa e uma procissão com
as imagens de Nossa Senhora
do Rosário de Troia, de Nossa
Senhora da Arrábida e do

Senhor Jesus do Bonfim.
A procissão culminou no nicho
de Nossa Senhora do Cais, no
jardim da beira-mar, onde teve
lugar a bênção do rio e das artes
marítimas da cidade para trazer
boa safra ao setor.
As celebrações, com o apoio

logístico e financeiro da União
das Freguesias de Setúbal
e da Câmara de Setúbal,
contaram com as presenças da
vice-presidente do município,
Carla Guerreiro, e do presidente
da União das Freguesias de
Setúbal, Rui Canas.

AZEITÃO
u

A 3ª edição do Festival de Acordeão do Sado, realizado a 28
de maio na União Cultural, Recreativa e Desportiva Praiense,
homenageou a professora e acordeonista Helena Cabrita, que
atuou no evento e partilhou com o público presente o percurso
de carreira. O espetáculo, organizado pela Junta de Freguesia
do Sado em parceira com a Associação dos Acordeonistas de
Portugal, contou ainda com atuações de Leonel Mateus, Sérgio
Pastor, Nicole Viviana e Tiago Inácio.

INFANTIL.
As comemorações do Dia
da Criança organizadas
pela Junta de Freguesia
de Azeitão incluíram,
a 4 de junho, um evento
inteiramente dedicado
aos mais novos. Jogos
tradicionais, pinturas
faciais, modelagem de
balões, aulas de skate,
pipocas, algodão doce,
várias insufláveis e figuras
como princesas e o
Homem-Aranha animaram
o dia no Azeitão Bacalhôa
Parque II.
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EDUCAÇÃO

ARTE DÁ CORPO
A EXPOSIÇÃO

Sete trabalhos de alunos
do 12º ano do curso
Científico-Humanístico de
Artes Visuais da Escola
Secundária Sebastião da
Gama foram expostos em
mupis espalhados por
várias zonas do concelho.
As obras foram realizadas
na unidade de trabalho
“Corpologia”, desenvolvida
na disciplina de Desenho
sob proposta da professora
estagiária Dina Piçarra, que
tem o docente João Nunes
como orientador.
Foi pedido aos alunos para
produzirem “um discurso
gráfico” sobre questões
como “até que ponto é que
as redes sociais modelam
e controlam a perceção
que temos do corpo”,
se “o autoconceito do corpo
é definido por este
‘derramamento’ da realidade
digital nas nossas vidas”
ou ainda “de que forma
crescemos a ver e avaliar
o nosso corpo”.

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
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PROJETO DA AUTARQUIA PROPORCIONA ATIVIDADES

Final do ano letivo
festejado em família
São já 14 anos de
‘Há Festa no Parque’.
O Dia da Criança
e o fim do ano letivo
juntam diversão
e divulgação do trabalho
feito pelas escolas

O

“Há Festa no Parque”,
com um vasto leque de
atividades gratuitas que
proporcionam brincadeiras e tempo salutar em família, decorreu nos dias 28 e 29
de maio, no Jardim do Bonfim.
O evento anual, na 14.ª edição,
assinala o Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho, e
o final do ano letivo, com uma
mostra de trabalhos realizados
pela comunidade educativa ao
longo do ano.
“Entendemos que esta junção,
para celebrar o Dia Mundial da
Criança e assinalar o final do ano
letivo, é um ótimo motivo para
brincar, para proporcionar bons
momentos em família e também
para promover o trabalho realizado pelas crianças e pelos jovens em contexto escolar”, afirmou a vice-presidente do município, Carla Guerreiro, que detém o pelouro da Educação.

As crianças viveram de forma efusiva mais uma edição do ‘Há Festa no Parque’

A iniciativa é um ponto de encontro das famílias

A componente desportiva incluiu trampolins, slide, rappel e
um circuito de prevenção rodoviária, a par de demonstrações

de modalidades como râguebi,
bicross, skate, ténis, andebol e
crossfit.
A vertente expositiva também

esteve em evidência, com mostras de trabalhos de alunos de
estabelecimentos de ensino do
concelho, de projetos do programa “Escola Azul” e das iniciativas
municipais “Setúbal Composto
Tem + Valor” e “O Pai Já Vai”.
Novidades desta edição foram
áreas dedicadas à memória e
identidade de brincar, incluindo
jogos tradicionais, e à ciência e
tecnologia.
O “Há Festa no Parque” contou
com apresentações de música,
teatro e literatura, dispondo de
uma feira do livro, e uma área dedicada à alimentação saudável.

Município reivindica papel ativo no ensino
nA vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Carla
Guerreiro, afirmou, a 3 de junho,
que a autarquia quer ter parte
ativa na melhoria das condições
do ensino público e um papel
fundamental na definição das políticas de Educação no concelho.
“Não estamos só disponíveis para
tratar da torneira, da fechadura,
da porta, etc. Estamos disponíveis para muito mais, para ter
um papel fundamental nas polí-

ticas de educação no nosso concelho”, referiu a autarca na abertura do VII Seminário de Bibliotecas Escolares de Setúbal, na
EB Luísa Todi.
Ao recordar o atual processo de
transferência de competências
da administração central, considerou que a autarquia está “a
trabalhar bem com os agrupamentos de escolas e escolas não
agrupadas”, embora haja “ainda
muita coisa para resolver”, e in-

A vice-presidente Carla Guerreiro falou no Seminário de Bibliotecas Escolares

sistiu que as câmaras municipais
devem ter “uma palavra a dizer”
na Educação, em conjunto com
escolas, comunidade e pais.
Sobre a temática específica do
seminário, a autarca sublinhou
que a Câmara Municipal de Setúbal “fez um esforço muito grande para que todas as escolas tenham espaços de biblioteca”, tendo o objetivo sido alcançado com
a instalação do “último equipamento na escola do Montalvão”.

CULTURA
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É uma série que
de forma ligeira trata
assuntos importantes.
“Da Mood” está em
exibição na RTP1, todas
as semanas. Tem
Setúbal como cenário

S

etúbal está em prime
time na RTP1 desde 4
de junho, com a exibição da série de ficção
“Da Mood”, gravada na cidade,
que conta a história de uma boys
band que se tornou o maior grupo musical de Portugal.
A vereadora da Câmara Municipal Rita Carvalho afirmou que
“é uma opção estratégica da autarquia” apoiar a realização desta produção da SPi, apresentada a 30 de maio, na Casa da Baía,
com a presença de vários atores.
Segundo a autarca, que recordou
o sucesso da telenovela “Mar
Salgado”, igualmente produzida
pela SPi em Setúbal, “estimular
a produção de ficção televisiva
nacional” é “uma excelente forma” de “promover e divulgar os
territórios”.
Deste modo é possível “chegar
a públicos muito diversificados,
que, conhecendo a cidade pelas
imagens difundidas por esta série,
com certeza sentirão um maior
apelo para a visitarem”, referiu,
sublinhando alguns dos valores
existentes no concelho, como os
golfinhos, a Arrábida ou o estuário do Sado.

OLIVEIRA
HOMENAGEIA
SARAMAGO

Tiago Teotónio Pereira, Miguel Raposo e José Mata são protagonistas de “Da Mood”

HISTÓRIA DE UMA BOYS BAND QUE SE TORNA O MAIOR SUCESSO NACIONAL

Série põe Setúbal
em horário nobre

A vereadora Rita Carvalho destacou a promoção que é feita de Setúbal

A série semanal de oito episódios, igualmente disponível na
RTP Play, foi escrita por Henri-

que Dias e realizada por Sérgio
Graciano, contando no elenco
com Diogo Martins, José Ma-

ta, Leo Bahia, Miguel Raposo,
Tiago Teotónio Pereira – os cinco “Da Mood” –, Carolina Carvalho, Maria João Bastos e Rui
Melo.
Com Setúbal como cenário, da
zona histórica às grandes panorâmicas da cidade com o Sado e
a Arrábida em fundo, conta a
história de uma boys band que
se tornaria a maior banda musical de Portugal – autora do
megassucesso “Dói Bué” –, num
tom de comédia, mas em que se
tratam de assuntos tão sérios
como depressão, adição e traumas de infância.

Arte valoriza frente ribeirinha
nUm novo elemento escultório
de arte urbana, que sublinha a
relação da água com o território
setubalense pela tradição azulejar portuguesa, é mais um motivo de atração na frente ribeirinha da cidade.
“Poeticamente Habita o Homem
sobre a Terra”, peça de Bárbara
Fonte, Maria Morais, Mónica Pimentel Coelho e Sofia Pinto, instalada junto da Praia da Saúde,
resulta da primeira residência
artística da Galeria Ratton, com
a parceria da Câmara Municipal.
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O elemento escultório está na Praia da Saúde

José Saramago, Nobel da
Literatura em 1998, foi
homenageado a 18 de junho
com a plantação de uma
oliveira na Avenida Luísa
Todi, no dia do 12º
aniversário da sua morte,
em 2010, aos 87 anos.
A árvore foi plantada na
placa central, em frente do
Mercado do Livramento,
numa iniciativa do Teatro
Estúdio Fontenova, com
a colaboração da Câmara
Municipal de Setúbal,
em que participaram a
vice-presidente da
autarquia, Carla Guerreiro,
e o vereador da Cultura,
Pedro Pina.
Nascido a 16 de novembro
de 1922, José Saramago,
também vencedor do
Prémio Camões, é este ano
alvo de uma homenagem a
nível nacional por ocasião
do centenário do seu
nascimento.

Projetada por Tiago Montegado,
diretor da Galeria Ratton, a peça é mais um passo no projeto
do município de valorização do
espaço público e afirmação de
Setúbal como Cidade da Criação
Artística, estimulando este tipo
de ações por artistas e instituições nacionais e estrangeiros.
Com um total de 378 azulejos
intervencionados pelas quatro
artistas e assente num maciço
de pedra “Cadoiço Azul”, a peça
interpreta a ideia de banco-lago e
inclui a inscrição “Procurando o
fio de água que escorre por baixo dos nossos pés caminham
procurando o fio de água que escorre por baixo dos nossos pés...”.
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SETÚBAL RECEBE PROVAS INTERNACIONAIS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS

Notoriedade reforçada
nos desportos náuticos

A elite internacional
da natação em águas
abertas voltou a
competir no Sado. Além
da etapa inaugural da
Taça do Mundo,
a cidade recebeu este
ano um campeonato
europeu de juniores.
Tudo em dois fins de
semana seguidos

S

tivamente, no 21º e no 34º lugares, assim como as atletas Angélica André, na 12ª posição, e
Mariana Mendes, no 22º posto.
Novidade nesta edição da “Setúbal Bay” foi a realização de uma
competição de estafetas mistas,
na distância de seis quilómetros,
ganha por uma equipa italiana
com os nadadores Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Mario Sandzullo.
EUROPEU INÉDITO

etúbal está, definitivamente, na rota da natação internacional das
águas abertas ao receber, a 28 e 29 de maio, a etapa
inaugural da edição 2022 da Taça Mundo e, a 3, 4 e 5 de junho,
o Campeonato Europeu de Juniores, prova com estreia absoluta em Portugal.
O vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal de
Setúbal, Pedro Pina, afirmou que

a realização destas duas competições internacionais representa “a afirmação inequívoca de
Setúbal e do rio Sado como capital da natação em águas abertas”.
A primeira etapa da FINA Marathon Swim World Series, uma
organização conjunta da Fede-

ração Internacional de Natação,
da Federação Portuguesa de Natação e do município, foi ganha,
na vertente masculina, pelo italiano Gregorio Paltrinieri.
Já a prova feminina da maratona aquática de dez quilómetros,
realizada em circuito definido

nSetúbal recebeu a 16 de junho
a sétima jornada do Campeonato de Elite de Futebol de Praia,
com quatro jogos disputados no

Parque Urbano de Albarquel, incluindo o do anfitrião e estreante na principal competição São
Domingos Futebol Clube.

No campo de futebol de praia instalado na frente ribeirinha, as
atenções desta competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol estavam centradas no São Domingos Futebol Clube, que, a jogar em casa,
perdeu por 2-6 frente ao Leixões Sport Club.
A jornada incluiu os jogos entre Casa Benfica Loures e Sporting Clube de Portugal, que terminou com 6-2, entre Varzim
Sport Clube e Associação de Cultura e Desporto O Sótão, 4-3, e
entre o Sporting Clube de Braga e a Associação Desportiva de
Buarcos, com o resultado em 3-2.

Setúbal afirma-se como capital da natação em águas abertas

Jornada da Elite
do Futebol de Praia

O São Domingos Futebol Clube jogou em casa

defronte do Parque Urbano de
Albarquel, foi conquistada pela
brasileira Ana Marcela Cunha,
atual campeã olímpica.
Em competição esteve uma representação portuguesa com os
nadadores Tiago Campos e Diogo Cardoso, classificados, respe-
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O rio Sado foi ainda palco do
Campeonato da Europa de Juniores em Águas Abertas, denominado LEN European Junior
Open Water Championships, com
a participação de mais de duas
centenas de atletas dos 14 aos
19 anos de cerca de trinta países
A competição, organizada pela
Liga Europeia de Natação, com
a Federação Portuguesa de Natação e a autarquia, incluiu provas de cinco, 7,5 e dez quilómetros, em diferentes escalões
etários, assim como provas de
estafetas mistas.
Sagram-se campeões europeus
em Setúbal o turco Emir Albayrak e a alemã Julia Ackermann,
em “Juniores 1”, os franceses Sacha Velly e Clemence Coccordano, “Juniores 2”, o húngaro David Betlehem e a francesa Madelon Catteau, “Juniores 3”, e
uma equipa italiana, em estafetas mistas.

GLÓRIA. O setubalense José Mourinho conquistou a
primeira edição da Liga Conferência Europa ao serviço
da AS Roma, naquele que foi o seu quinto título europeu
como treinador de futebol. A Câmara Municipal de Setúbal
felicitou o técnico de 59 anos pelo 26.º troféu da carreira,
alcançado logo na primeira época ao serviço da equipa
italiana, que, a 25 de maio, em jogo realizado em Tirana,
Albânia, venceu por 1-0 os neerlandeses do Feyenoord na
final da nova competição europeia.

TURISMO
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BREVES

MERCEARIA
COM NOVA VIDA

A vice-presidente Carla Guerreiro recebeu o prémio em Reguengos de Monsaraz

GASTRONOMIA, VINHO E MUSEU DO TRABALHO

Setúbal cinco estrelas
O Prémio Cinco Estelas
Regiões 2022 distinguiu
o Museu do Trabalho
Michel Giacometti.
O choco frito, as tortas
de Azeitão e o Moscatel
foram os outros
premiados

A

vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Carla Guerreiro, considera que as
quatro distinções obtidas pelo
concelho no Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 são um convite para as pessoas desfrutarem
da excelência já reconhecida.
O Museu do Trabalho Michel
Giacometti, o Moscatel de Se-

túbal, o choco frito e as tortas
de Azeitão foram os premiados
nesta edição, cuja entrega de
galardões decorreu no dia 2 de
junho no Parque de Exposições
de Reguengos de Monsaraz.
A vice-presidente Carla Guerreiro, em representação do município, mostrou satisfação pelos
resultados. “É muto bom sermos
reconhecidos por aquilo que te-

mos de melhor, no caso a gastronomia e também o Museu do Trabalho”, assinalou.
Nesse sentido, expressou o desejo de que todos usufruam daquilo que o concelho tem de melhor. “Convidamos todos a estarem em Setúbal e apreciarem
aquilo que o júri deste prémio,
que foram as pessoas que votaram em nós, nos reconheceu.”

Espírito motard em festa
nAs motos e o rock conquistaram o Largo José Afonso a 10 e
11 de junho, no Sado Summer
Fest 2022, organizado pelo Moto
Clube de Setúbal.
Na abertura, o presidente do município, André Martins, saudou o
Moto Clube de Setúbal por “mais
esta grande iniciativa”, lembrando o “papel importante” no
âmbito “das questões sociais, da
cultura e do desporto” que aquela
coletividade, os seus associados

O rock e as motos levaram a festa ao Largo José Afonso

e colaboradores desempenham
em Setúbal, “com toda a solidariedade” que é reconhecida aos
motards.
A abertura contou com apontamentos de música, dança e
taekwondo, enquanto durante
os dois dias houve gastronomia,
expositores de motos e artigos
diversos para o motard, bordados, barbearia e piercings, e no
palco, de noite, atuaram bandas
portuguesas.

Um evento gastronómico
com fado abriu, a 26 de
maio, as “Tardes à Merceeiro”,
a decorrer na Mercearia
Confiança de Troino,
na Fonte Nova. Queijos e
enchidos, tortas de Azeitão,
mexilhão e bacalhau, com
vinho da região e sangria
de moscatel, acompanhados
do fado de Nuno Rocha,
fizeram o menu. O evento,
organizado pelo município,
contou com nova sessão
a 30 de junho. As restantes
são a 21 de julho, 18 de
agosto, 22 de setembro,
20 de outubro e 11 de
novembro.

TROINO ANIMA
ECONOMIA LOCAL

Gastronomia, música e
dança, jogos tradicionais,
artes circenses e atividades
infantis preencheram, a
10 e 11 junho, o Santos ao
Léu, evento de celebração
dos Santos Populares e de
divulgação das atividades
económicas do Bairro do
Troino. A festa, organizada
pela Associação Bairro Cool,
com o apoio da Câmara
Municipal, da União das
Freguesias de Setúbal e da
Cooperativa SEIES, levou a
atividade comercial para o
ar livre e preencheu as ruas
do bairro com animação.
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ENCONTRO ASSINALA DIA NACIONAL DAS COLETIVIDADES

Município reforça parceria
com o associativismo
O movimento popular
setubalense marcou
encontro para assinalar
o Dia Nacional das
Coletividades.
A importância do
trabalho em parceria
e o papel do
associativismo na
construção de uma
sociedade mais
moderna e inclusiva
foram destacados

O

modelo de parceria
mantido pela Câmara
de Setúbal com o movimento associativo,
reforçado neste mandato, para
garantir uma sociedade inclusiva e moderna, foi destacado
pelo vereador Pedro Pina, a 4 de
junho, em encontro comemorativo do Dia Nacional das Coletividades.
“O movimento associativo assume-se como um dos eixos prioritários e fundamentais do nosso

O vereador Pedro Pina destacou que todas as coletividades são importantes

trabalho”, acentuou o autarca
com os pelouros da Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e
Juventude, no Encontro do Movimento Associativo Popular de
Setúbal, realizado no Auditório
Bocage.
O trabalho de parceria com as entidades associativas, em todos
os domínios, foi igualmente sublinhado, uma vez que, afirmou
Pedro Pina, é nesta esfera que se
encontra “o conhecimento profundo das realidades locais e a

perceção dos melhores instrumentos a utilizar para construir
melhores soluções”.
Esta estratégia, apoiada por um
programa de acompanhamento
das instituições na valorização
das suas estruturas, é assumida
com “uma visão do movimento associativo protagonista e parceiro do poder local no trabalho de
uma sociedade inclusiva e mais
progressista”.
O concelho contabiliza perto de
duas centenas e meia de associa-

ções, de dimensão e alcance muito variável e, garantiu o autarca,
“todas fazem parte da solução,
porquanto desempenham um papel ativo que valoriza os seus associados e a comunidade”.
O encontro organizado pela Associação das Coletividades do
Concelho de Setúbal, com a participação de autarcas e dirigentes, contou com a apresentação
de dois livros sobre o setor e uma
sessão comemorativa do Dia Nacional das Coletividades.

Congresso reclama políticas para idosos
nO presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, elencou a 14 de junho as
pensões de reforma, a saúde, o
envelhecimento da população
e as dificuldades dos jovens no
acesso à habitação como fatores
que afetam a vida dos idosos
portugueses.
Na abertura do 10º Congresso
do MURPI – Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, o autarca defendeu “a adoção de novas políticas
que favoreçam a natalidade, a
par de políticas que, ao invés de
desprezarem os idosos, os valo-

O presidente do município elencou os problemas dos idosos

rizem e promovam para estas
pessoas uma vida mais ativa e
com mais qualidade, nomeada-

mente em matéria de acesso a
cuidados de saúde”.
O autarca observou que “os jo-

vens são cada vez mais um encargo tardio para aqueles que começam a chegar à idade da reforma”, porque abandonam a casa dos pais mais tarde “em resultado de ser cada vez mais difícil arranjar habitação, própria
ou arrendada”.
Defendendo a implementação de
políticas de habitação que favoreçam os jovens e libertem os idosos da preocupação de terem de
os auxiliar neste domínio, afirmou que Setúbal está a trabalhar “intensamente” para criar
“novas oportunidades de acesso
a habitação a preços acessíveis”.
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BAIRRO
SANTOS NICOLAU
HOMENAGEIA
MÚSICO

O Núcleo dos Amigos do
Bairro Santos Nicolau
celebrou o 29º aniversário
a 11 de junho numa
cerimónia em que a
vice-presidente do
município, Carla Guerreiro,
descerrou uma lápide
de homenagem ao músico
Manuel Carlos Casalão
Zorro.
A placa está no salão de
festas da coletividade, o
qual passou a ter o nome
do homenageado, falecido
em 2020, pouco depois de
celebrar 50 anos de uma
carreira em que integrou
várias bandas musicais,
incluindo o Conjunto Típico
Xico da Cana.
Autor de várias canções
dedicadas à cidade, o
músico colaborou com
o município em diversos
projetos, como a edição
de dois CD das Marchas
Populares e a composição
do tema “A Mais Bela Baía”,
criado no âmbito da
inauguração da Casa
da Baía.
Na cerimónia, com a
atuação de Carla Lança,
que interpretou duas
canções com letra e música
de Manuel Carlos Casalão
Zorro, foi apresentado um
álbum de memórias com
imagens de sócios
falecidos e que, em vários
momentos, abraçaram
a função de dirigente na
coletividade.

u

Vice-presidente
Carla Guerreiro participou
na homenagem
a Manuel Carlos Zorro,
que decorreu no Núcleo
dos Amigos do Bairro
Santos Nicolau

