Siga-nos

JORNAL MUNICIPAL
EDIÇÃO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

QUINTA DA PARVOÍCE

Moradores
alojados em
novas casas

Dois em cada três moradores
do último núcleo de barracas
de Setúbal já estão alojados em
casas condignas

SETEMBRO 2022
ANO 22 . N.º 83

Moto Clube
vai ter
nova sede

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Pág. 20

RECUPERAÇÃO TOTAL DO ALOJAMENTO PÚBLICO JÁ DECORRE

INVESTIMENTO
NA HABITAÇÃO

Pág. 7

APOIOS NA EDUCAÇÃO

Refeições
e livros
para alunos

Apoios da autarquia
ao 1º ciclo, escolas que podem
assegurar atividades
extracurriculares
Pág. 9

AUTARCA NUNO COSTA

Desenvolvimento
é aposta principal
para o território

O presidente da Junta revela
em entrevista quais são as
prioridades mais marcantes
neste novo mandato
Pág. 16

Estratégia da Câmara Municipal de Setúbal promove vinte operações de requalificação nos bairros,
envolvendo 3722 fogos sociais. Recuperação e modernização representa um esforço financeiro
de mais de 190 milhões de euros, ao abrigo do PRR. Tudo para dar condições de vida dignas Págs. 4 e 5
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Certame com programa especial de oferta
de eventos para todos os públicos foi
visitado por 250 mil pessoas em dez dias.
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15 QUI . 21H30

ROCCO
E SEUS IRMÃOS
Cinema Charlot
– Auditório Municipal

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

A obra de Luchino Visconti é exibida
no ciclo de Cinema Saramaguiano,
que apresenta os filmes de culto
do Nobel da Literatura português,
no âmbito das comemorações do
Centenário de José Saramago.

Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442

Gratuito
Org.: CMS | Fundação José
Saramago | Cinemateca de Lisboa

Turismo – Azeitão
Praça da República, 47
212 180 729

16 SEX . 18H00

Complexo Municipal
de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980
UTILIDADE
Emergência | 112

REVOLUÇÃO
PORTUGUESA
Casa da Cultura

Saúde 24 | 808 242 424

15 QUI . 09H00

DIA DE BOCAGE E DA CIDADE
As comemorações do feriado municipal começam com a cerimónia de hastear da bandeira, seguida da
deposição de flores na estátua de Bocage. O programa contempla, igualmente, a tradicional sessão solene, no
Fórum Municipal Luísa Todi. Mas ao longo do dia, e mesmo do mês, há diversas atividades de âmbito cultural
e de outra índole, no âmbito de um programa mais vasto, as Comemorações Bocagianas, que juntam
município, freguesias, agentes culturais e movimento associativo.
Gratuito | Org.: CMS

24 // 25

24 SET // 21 JAN

SETÚBAL CUSTOM
WEEKEND 2022

LAURO ANTÓNIO.
ANDRÉ LETRIA
OS PRIMEIROS ANOS Casa da Cultura

Praia da Saúde

Casa das Imagens
Lauro António

Hospital | 265 549 000

Certame com mais de uma centena
de expositores, concursos de
customização de motos, animação,
atuações musicais e tasquinhas.

Mostra documental, fotográfica e de
objetos relacionados com as memórias
de infância e adolescência do
cineasta Lauro António. Inauguração
às 17h00 com uma tertúlia que
conta com a participação do filho
Frederico Corado, do crítico cultural
Tito Lívio e de outros amigos de
infância do homenageado.

Gratuito | Sáb, das 10h00 às 23h00
Dom, das 10h00 às 20h00
Org.: Harley Riders Setúbal | CMS

Gratuito | Ter a sex, das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Sáb, das 14h00 às 18h00

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

Fernando Rosas e Albérico Afonso
Costa apresentam livro no qual
abordam o período inicial da
revolução do 25 de Abril de 1974.
Sessão do ciclo Muito Cá de Casa.
Gratuito | Sala José Afonso
Org.: CMS | DDLX

30 SEX . 21H30

O ilustrador português
é o convidado desta sessão do ciclo
Muito Cá de Casa.
Gratuito | Sala José Afonso
Org.: CMS | DDLX
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EDITORIAL

u

Novo ano letivo com confiança
e esperança renovadas

S

etembro marca o início de um novo ano letivo que, esperamos, seja especial para toda a comunidade educativa e, em especial,
para os pais e para as crianças.
O regresso às escolas é, todos os anos, um momento importante na vida da autarquia. Este ano por razões acrescidas.
Os últimos anos letivos decorreram sob os efeitos de uma pandemia que afetou Portugal e o Mundo, gerando efeitos negativos e
originando constrangimentos até então inimagináveis que implicaram medidas e soluções para afastarem consequências mais negativas,
em particular nas nossas crianças e jovens.
Confiamos que o ano letivo de 2022/23 marque o início de novo ciclo, com a incorporação na vivência escolar das aprendizagens destes
tempos difíceis e desafiantes.
O novo ano, contudo, será também diferente porque será o primeiro após a concretização da transferência de competências para os órgãos
municipais, no domínio da educação.
Uma nova realidade que, no caso do Município de Setúbal, significa a integração de 536 assistentes técnicos e operacionais, a conservação
e manutenção de mais sete escolas, a gestão de fornecimentos e serviços externos, a expansão do serviço de fornecimento de refeições,
acrescidas responsabilidades na implementação da escola a tempo inteiro e da ação social escolar, sem esquecer a urgente requalificação
do parque escolar agora transferido. Estas intervenções, cujo valor ascende a 36 milhões de euros, serão da responsabilidade do governo,
conforme assumido.
O Município mantém o compromisso de contribuir para Ao contrário de outros territórios, em Setúbal o número de alunos não
tem diminuído.
que todos tenham direito a uma Cidade Educadora
É neste contexto que o Município se empenhou na disponibilização
de mais duas salas de jardim de infância e de outras tantas de primeiro ciclo do ensino básico.
Ao mesmo tempo continuamos a trabalhar para a construção do novo Centro Escolar Barbosa du Bocage, que permitirá expressivo
alargamento da rede educativa.
Aproveitando o período da pausa letiva de verão, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, em coordenação com os agrupamentos
de escolas e escolas não agrupadas, têm vindo a proceder a um conjunto de intervenções para que as nossas escolas possam reabrir portas
com melhores condições.
O Município preparou, ainda, um conjunto de iniciativas de receção à comunidade educativa com o objetivo de dar a conhecer os recursos
pedagógicos do concelho.
A VIII Conferência Anual de Educação de Setúbal decorrerá no dia 8 de setembro, no Fórum Municipal Luísa Todi e na Escola de Hotelaria
e Turismo, subordinada ao tema “A cidade como espaço de educação para a paz, liberdade e cidadania”.
Na sua quarta edição, o Programa Municipal de Educação pela Arte e pelas Ciências Experimentais, promovido pela Câmara Municipal a
partir de candidatura ao PORLisboa PT2020, é reforçado nas escolas com mais ações dirigidas a alunos, professores e assistentes operacionais.
O programa pretende contribuir para a melhoria do sucesso escolar ao nível da língua portuguesa, matemática e ciências, através da
intervenção em anos precoces de escolaridade.
Na certeza de que a educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade, que toda a comunidade assume a sua
responsabilidade na educação e na transformação da cidade, o Município mantém o compromisso de contribuir para que todos tenham
direito a uma Cidade Educadora, promotora de princípios de igualdade, de justiça social e global, de equilíbrio territorial, sustentabilidade
e resiliência. Este direito é uma extensão ao direito à educação.
Estamos juntos nesta tarefa, que é de todos: educar! E a educação faz-se na família, nas escolas, nas instituições, na cidade e ao longo da vida.

FEIRA DE SANT’IAGO

ARQUIVAMENTO IGF

FUNDOS COMUNITÁRIOS

A Feira voltou, após dois anos de interrupção, com
a mesma vitalidade e alegria de sempre. Depois
da decisão de realizar o certame tomada ainda em
tempos incertos de pandemia, comprovou-se que os
setubalenses responderam com o mesmo entusiasmo
de sempre à que continua a ser uma das mais
importantes e maiores feiras do nosso país. Ponto
de (re)encontro de todos os que fazem de Setúbal
a sua cidade, a Feira mantém intacto o espírito com
que, ao longo de mais de quatro séculos, cresceu e
se consolidou, independentemente do local onde se
realiza. A Feira de Sant’Iago voltou a ser um sucesso
graças aos muitos milhares que a visitaram, mas
também em resultado do empenho e saber de todos
os trabalhadores do Município que estiveram envolvidos
na construção da maior festa de Setúbal. A eles
devemos também o sucesso da feira de 2022.

A Câmara Municipal de Setúbal, na sequência da
divulgação de notícias a propósito da receção refugiados
da Ucrânia e do arquivamento de um relatório produzido
pela Inspeção-Geral de Finanças, pediu esclarecimentos
ao Ministério da Coesão Territorial. De acordo com a
informação oficial transmitida pelo gabinete da senhora
Ministra, o “trabalho da IGF resultou em dois níveis”.
O primeiro, “um inquérito concluído em junho, cujo
resultado foi encaminhado” para a CNPD e para o
Ministério Público, “onde já decorria um inquérito judicial
que está em segredo de justiça”. O segundo “nível”
resultou num “relatório da IGF referente à atuação da
CMS em termos administrativos e financeiros no qual
se identificaram “irregularidades que foram, entretanto,
sanadas, razão pela qual se decidiu pelo arquivamento”.
A Câmara Municipal continua a manter toda a
disponibilidade para colaborar e cooperar para o
apuramento dos factos.

A nossa autarquia garantiu a execução de 100
por cento dos projetos aprovados no âmbito
do POR Lisboa 2020 para o concelho.
Estamos a cumprir com todo o rigor a missão de
executar estes projetos nos prazos estabelecidos
e estamos já a trabalhar para candidatar a novos
financiamentos comunitários a construção de uma
escola na zona da Quinta da Amizade.
A nossa capacidade de execução foi destacada por
Teresa Almeida, a presidente da entidade gestora
dos financiamentos comunitários para a região de
Lisboa. Agora, cabe-nos priorizar as futuras
candidaturas, num contexto menos favorável em
função de o novo quadro comunitário ter menos
fundos disponíveis e de a comparticipação financeira
ser mais reduzida.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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A operação, com um investimento superior a 190 milhões de euros, traduz-se na melhoria das condições de habitabilidade dos munícipes

ESTRATÉGIA COM INVESTIMENTO REQUALIFICA BAIRROS MUNICIPAIS

Habitação para todos
é prioridade do município
O

O desígnio de
proporcionar habitações
condignas para todos
está a ser cumprido em
Setúbal. Na base está
a Estratégia Local de
Habitação delineada
pelo município, com
a previsão de duas
dezenas de ações
nos bairros, num
investimento superior
a 191 milhões de euros.
Já há obra à vista

Bairro das Manteigadas, com uma intervenção em curso de
reabilitação de 113 fo-

gos municipais, é o primeiro a receber uma operação no âmbito
da Estratégia Local de Habitação (ELH) do concelho de Setú-

bal, definida para um horizonte
temporal até 2030 para cumprir
o desígnio de proporcionar habitações condignas para todos.

Uma vasta operação conduzida pela autarquia está a reabilitar a habitação pública do concelho

A obra faz parte de um plano
global delineado para os bairros
municipais, constituído por vinte operações desenhadas a par-
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tir da ELH e que abrangem a requalificação de 3722 habitações
ou alojamentos considerados indignos e cuja recuperação e modernização representa um investimento total de 191 milhões e
728 mil euros.
“A temática da habitação e, em
particular, a garantia de uma
habitação condigna para quem
escolheu Setúbal para viver têm
sido uma prioridade permanente para quem é responsável pela
gestão da Câmara Municipal há
mais de vinte anos”, assegurou o
presidente André Martins, numa receção, a 29 de julho, ao
ministro das Infraestruturas e
Habitação, Pedro Nuno Santos.
Inicialmente enquadrada apenas
no programa 1º Direito, criado
pelo Governo para apoiar pessoas que vivem em condições indignas e sem capacidade financeira para melhorar as habitações, a operação nas Manteigadas, orçada em quase 8 milhões e
600 mil euros, foi incorporada no
Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que assume uma
comparticipação a 100 por cento,
com a exceção do valor do IVA.
CONDIÇÕES DIGNAS

Em Setúbal, o ministro Pedro Nuno Santos, que teve oportunidade de visitar as obras em curso,
sublinhou a importância do poder local na execução adequada
e eficiente deste e doutros projetos semelhantes previstos para
o concelho e o país.
“Quem sabe, quem conhece as
necessidades das populações são
os municípios, são as freguesias.
Nós estamos cá para ajudar”, afirmou o governante.
O presidente André Martins lembrou que, só no Bairro das Manteigadas, estão a ser reabilitados
113 fogos, “dando condições dignas a todas as famílias que neles
residem, cumprindo o desígnio
do Estado, com o qual a Câmara
Municipal colabora, para que todas as pessoas tenham direito a
uma habitação condigna”.
u

NÚMEROS

u

5

ESTRATÉGIA
CONCERTADA

PROGRAMA. Estratégia Local
de Habitação do concelho de
Setúbal definida para o horizonte
temporal 2020-2030 e
desenhada para qualificar
e reforçar a coesão social
e a competitividade territorial
a curto, médio e longo prazos.
OBJETIVO. Dar continuidade,
de uma forma concertada, à
implementação de soluções a
problemas complexos, persistentes
há décadas, num território onde
ainda vivem agregados familiares
em condições indignas.
DIAGNÓSTICO. Levantamento
de situações de carência e
necessidades habitacionais
permitiu a identificação de 2413
agregados, correspondentes a
9189 pessoas que vivem
atualmente em condições
indignas no concelho.

O presidente mostrou ao ministro das Infraestruturas e Habitação as obras nas Manteigadas

A intervenção, com ações em curso no edificado na Rua do Cercal
e Travessa João Augusto Rosa, é
realizada em duas fases e incide na reabilitação de partes comuns, como fachadas, coberturas e janelas, do bairro construído em 1997, abarcando uma
área total de quase 11 mil metros quadrados.
A operação contempla, igualmente, a requalificação de espaços
interiores das frações habitacionais, nomeadamente cozinhas
e instalações sanitárias, com a
preocupação, ainda, de melhorar
a eficiência energética das habitações, além de modernizar as
redes de abastecimento de água,
esgotos, gás e telecomunicações.
VISÃO DE PARCERIA

Na visita, na qual estiveram também presentes os secretários
de Estado da Habitação, Marina
Gonçalves, e do Planeamento,
Eduardo Pinheiro, o presidente
da Câmara de Setúbal transmitiu que, além das Manteigadas,
está englobada, num bolo maior
de financiamento no âmbito do

PRR, a reabilitação integral dos
fogos municipais dos bairros da
Bela Vista e Forte da Bela Vista.
Nesta matéria, André Martins
saudou “a celeridade com que foi
publicada a resolução do Conselho de Ministros que aprovou o financiamento de 52 milhões de
euros para reabilitação” dos fogos
municipais nestes três bairros.
O autarca recordou, ainda, que
se aguarda a conclusão da candidatura submetida para a reabilitação dos fogos da Alameda
das Palmeiras, garantindo que
a autarquia vai continuar “a trabalhar na perspetiva de apresentar as candidaturas para a reabilitação dos restantes nove bairros de habitação pública municipal do concelho até ao fim deste ano, sempre com o apoio técnico do IHRU, como tem sido
prática”.
Ainda em 2022, a Câmara de Setúbal conta ter preparadas as
candidaturas dos restantes bairros municipais, sendo que atualmente estão a ser trabalhadas as
candidaturas referentes aos bairros Afonso Costa, Quinta de Santo António e 25 de Abril.

Paralelamente, está a organizar
as candidaturas para a obtenção
de apoios de reabilitação por
parte dos beneficiários diretos,
ou seja, proprietários de habitações dos bairros municipais
do Forte da Bela Vista, num total de 517 fogos.
O ministro Pedro Nuno Santos
sublinhou que a aplicação do
PRR no país está a dar particular atenção à habitação pública,
o que, segundo o governante,
marca uma mudança no paradigma da governação do país,
o qual, “durante décadas, achou
que seria o mercado a resolver
o problema de acesso à habitação”, mas “não resolveu”.
O ministro das Infraestruturas e
Habitação observou que no país
apenas 2 por cento do parque
habitacional é público, pelo que
“era óbvio que a estratégia tinha
que passar por o renovar e aumentar”.
O governante assegurou que hoje “a Administração Central e as
autarquias, todos os partidos” estão “a trabalhar com grande afinco para conseguirmos fazer justiça ao povo”.
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3722

anos da estratégia
municipal delineada

operações do plano
integrado

bairros municipais
que são beneficiados

habitações e alojamentos
abrangidos

PLANO. 20 operações envolvidas,
das quais 18 para habitação
permanente e 2 para alojamento
urgente e temporário, incluindo
reabilitações do parque
habitacional e a construção de
novos fogos de renda apoiada.
INVESTIMENTO. Operações
de reabilitação definidas na
Estratégia Local de Habitação
materializam um investimento
global de 191 milhões e 728 mil
euros e abrangem um total de
3722 habitações e alojamentos
no território.
REABILITAÇÃO. Operações
públicas e privadas em 414
edifícios dos 13 bairros municipais,
em cozinhas e sanitários de
1875 fogos municipais e em
1274 fogos de propriedade
privada, com possibilidade
de apoio para reabilitação.
CONSTRUÇÃO. Execução de
cinco novos empreendimentos,
para habitação permanente, em
que se incluem 538 fogos de
renda apoiada e renda reduzida,
que representam um
investimento total de 63 milhões
e 531 mil euros.
FINANCIAMENTO. Assegurado
pelo Programa de Recuperação
e Resiliência, o qual assenta no
reforço do financiamento
anteriormente concedido no
âmbito do 1º Direito – Programa
de Apoio ao Acesso à Habitação.
ATUALIDADE. Manteigadas
está a receber reabilitação de
113 fogos, no exterior e interior
das habitações, e os contratos
de financiamento da Bela Vista e
Alameda das Palmeiras estão a
ser preparados pelo município.
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UNIDADE
HOTELEIRA
RECUPERA
EDIFÍCIO
A Câmara Municipal de
Setúbal aprovou, em julho, o
projeto de arquitetura para
a construção de uma unidade
hoteleira na Estrada das
Machadas.
A nova unidade hoteleira vai
ser edificada nos números
2, 4 e 6, onde atualmente
existe um imóvel devoluto,
que vai ser demolido no
âmbito deste projeto
promovido pela empresa
Gratitude Meridian Lda
O hotel, com uma área
bruta de construção de
3591,30 metros quadrados,
terá uma oferta de 120
quartos distribuídos por
seis pisos, uma cave para
estacionamento e um piso
com valências técnicas.
Ao abrigo da lei, o promotor
do projeto deve ceder
gratuitamente à Câmara
Municipal de Setúbal
parcelas destinadas a
equipamentos e espaços
verdes de utilização
coletiva.
Tendo em consideração a
área bruta de construção
prevista, a Gratitude
Meridian terá de ceder
para espaços verdes de
utilização coletiva 718,26
metros quadrados e para
equipamentos de utilização
pública 1795,65 metros
quadrados.

A cerimónia de lançamento do concurso realizou-se, a 21 de julho, na própria infraestrutura militar

MUNICÍPIO VÊ SATISFEITAS REIVINDICAÇÕES ANTIGAS

Turismo reabre
Bataria do Outão
O município alertou
durante anos para a
necessidade de suster
a degradação da antiga
infraestrutura militar
e o efeito está à vista.
A 7.ª Bataria de Costa
vai ser recuperada para
fins turísticos

O

Turismo de Portugal
lançou um concurso
para a concessão da
7ª Bataria de Costa, no
Outão, com o objetivo de desenvolvimento de um projeto turístico de valorização e aproveitamento da área de implantação.
O procedimento, lançado a 21 de

julho, constitui, de acordo com
o presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins,
um primeiro passo para resolver um problema para o qual a
autarquia alertava há anos.
No final da cerimónia, realizada
em plena 7ª Bataria de Costa, no
Outão, o autarca recordou que município vinha chamando a aten-

ção, “desde há alguns anos”, das
“entidades competentes do Estado para o processo continuado
de degradação” da infraestrutura militar.
O equipamento, com uma vista
sobre Setúbal, Troia e o Sado, é
um dos mais privilegiados postos de observação possíveis de
visitar.

Tapete de Setúbal para o Mundo
nMil e cem quilos de sal, 500 litros de serradura e 750 litros de
terra foram utilizados num tapete efémero construído na Praça de Bocage no âmbito das comemorações dos Caminhos de
Santiago em 2022.
Integrado na iniciativa “Tapetes
do Mundo”, a peça, com 144 metros quadrados, ficou patente no
Dia de Santiago, 25 de julho, reproduzindo o desenho do designer António Cunha, da Câmara
Municipal de Setúbal, escolhido,
de entre 33 propostas apresen-

tadas a nível internacional, para
a elaboração de tapetes de arte
efémera com uma imagem mundial comum, no âmbito das comemorações do Xacobeo 2022.
Ao longo da construção, muitos
curiosos apreciaram o desenvolvimento da obra e alguns participaram na colocação dos materiais, sob supervisão de uma
equipa, liderada por Isabel Curto Castan, do Grupo de Arte
Efémera de Setúbal.
O desenho foi replicado no Dia
de Santiago em mais de três cen-

O desenho, feito em Setúbal, serviu de modelo para tapetes em todo o mundo

Posta a concurso no âmbito do
Revive, a 7ª Bataria de Costa tem,
juntamente com o Forte Velho do
Outão, uma área bruta de construção de 6909 metros quadrados e, se o equipamento a instalar for uma unidade hoteleira,
permite um número estimado
de 35 quartos.
A construção, erguida na sequência da II Guerra Mundial para
fazer o controlo dos navios que
pudessem chegar à costa, encontrava-se abandonada há mais de
vinte anos.
O presidente André Martins sublinhou a importância da recuperação e valorização da 7ª Bataria de Costa nos planos social,
económico e, “sobretudo”, ambiental, porque está integrada
no Parque Natural da Arrábida.
“Que este processo se desenvolva,
que surjam investidores e que possamos alcançar esse objetivo. Este
primeiro passo é determinante
para que o resto do caminho se possa fazer e que os objetivos possam
ser alcançados”, sublinhou.
A secretária de Estado do Turismo, do Comércio e Serviços, Rita
Marques, apontou que o programa Revive, ao abrigo do qual vai
ser feita a concessão a privados,
permite confiar “na regeneração
do património que está devoluto,
que não tem qualquer utilização
há demasiados anos”.
Ao fazer um ponto de situação
deste programa, a vice-presidente do Turismo de Portugal, Teresa Monteiro, adiantou que há
18 contratos assinados, para um
investimento global de cerca de
131 milhões de euros, com rendas anuais decorrentes destas
concessões no valor de cerca de
2,3 milhões de euros.
tenas de pontos de trinta países
dos cinco continentes, com a utilização de materiais de acordo
com as tradições locais, promovido pela Comissão Gestora de
Entidades Alfombristas do Caminho de Santiago.
Os tapetes construídos no mundo são iguais, com a única diferença a ser a referência à distância que separa a localidade em
causa de Santiago de Compostela.
Além deste tapete, foram instaladas reproduções mais pequenas em Setúbal, nos Paços do
Concelho, no Fórum Municipal
Luísa Todi, na Casa da Baía e no
Moinho de Maré da Mourisca.
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MUNICÍPIO AVANÇA COM ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS

Quinta da Parvoíce
em fase de resolução
Um ano após o início
do processo de
realojamento, 65 por
cento dos residentes
deixaram o último
núcleo de barracas de
Setúbal, que já não tem
crianças. O problema
social da Quinta da
Parvoíce, com décadas
de existência, está em
vias de acabar

A

Quinta da Parvoíce
já tem apenas cerca
de um terço das pessoas que ali residiam,
na sequência do processo de
alojamento em habitações arrendadas enquadrado num protocolo celebrado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), ao abrigo

do programa Porta de Entrada.
O protocolo, que começou por
abranger 73 familias residentes
em habitações sem condições,
mas viu o número passar para 81
com uma revisão feita em julho,
prevê que a Câmara Municipal
arrende casas no mercado e as
subarrende, nas mesmas condições contratuais, às famílias.
Para beneficiarem destas habitações intercalares, até haver uma
solução definitiva, as famílias contam com um apoio do IHRU cal-

culado em função do rendimento declarado e, nalguns casos, suportam a diferença entre o subsídio recebido e o valor do arrendamento.
No final de agosto, um ano após
o início do processo, já estavam
alojados 40 dos 81 agregados
familiares, o que corresponde a
cerca de 65 por cento dos habitantes recenseados no local.
Este processo pode prolongar-se até um máximo de cinco anos,
devendo, entretanto, ser encon-

Arruamento mais urbano
em Vendas de Azeitão
nO troço nascente da Rua Alexandre Cardoso está a ser beneficiado numa operação da Câmara Municipal de Setúbal, investimento superior a 30 mil euros que permite dotar a totalidade daquele arruamento de Vendas de Azeitão de infraestruturas urbanas.
A empreitada, com um prazo de
conclusão previsto para meados de setembro, centra trabalhos na requalificação de um
troço viário com cerca de 70
metros lineares, localizado na
zona nascente da Rua Alexandre Cardoso, na qual a infraestruturação urbana não foi executada.

A Rua Alexandre Cardoso está a ser beneficiada por incumprimento do loteador

tradas residências definitivas
para as famílias, no quadro da
construção de habitação nova
que vai ser feita em Setúbal com
recurso ao programa 1º Direito
e com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Os residentes vão saindo da
Quinta da Parvoíce à medida que
é encontrada habitação no mercado de arrendamento, o que tem
sido a principal dificuldade no
processo, em virtude da escassez de casas para arrendar e dos

Os trabalhos estão em curso depois de a autarquia ter acionado
a garantia de obra por incumprimento do loteador e incluem
a construção de acessos pedonais, a implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais, a colocação de sinalização
e a pavimentação rodoviária.
A intervenção, executada com
o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e segurança pedonal e rodoviária, em
particular para os moradores
daquela zona habitacional de
Vendas de Azeitão, permite assegurar a ligação viária da Rua
Alexandre Cardoso com a Avenida 25 de Abril.
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valores das rendas que superam
o apoio concedido pelo IHRU.
As casas são demolidas assim que
ficam desocupadas, havendo alguns casos em que, por questões técnicas, se opta pelo emparedamento, até que seja possível o derrube.
O bairro já não tem qualquer
criança, uma vez que, foi dada
prioridade ao alojamento de famílias com filhos pequenos e,
é mais fácil encontrar casas de
maiores dimensões no mercado
de arrendamento.
O objetivo é que todos os residentes sejam alojados em condições dignas o mais rapidamente possível, tudo dependendo da
disponibilidade de casas no mercado de arrendamento que sejam adequadas aos montantes
comparticipados pelo IHRU.
Para o local da Quinta da Parvoíce estão previstos dois investimentos no âmbito do 1º Direito/PRR, o qual tem como prazo
de conclusão 31 de dezembro
de 2025 – um da Câmara Municipal para construção de habitação de renda apoiada, integrado na Estratégia Local de Habitação, e outro do IHRU para habitação de renda acessível.
O valor da renda apoiada é calculado em função do rendimento declarado pelo agregado familiar, enquanto o da renda acessível é fixado em 20 por cento abaixo do valor médio de mercado
da zona em causa.

TROÇO RENOVADO
NA AVENIDA
DOS CIPRESTES
A Câmara Municipal de Setúbal
procedeu à repavimentação do
troço da Avenida dos Ciprestes
entre o cruzamento da
Varzinha e o limite do concelho,
para melhorar as condições
de circulação e segurança
rodoviária naquela via.
A obra, realizada com recurso
a meios humanos e materiais
próprios da autarquia, consistiu
na repavimentação de uma área
aproximada de 6836 metros
quadrados, num investimento
perto de 80 mil euros.
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COMEMORAÇÕES DO DIA DE BOCAGE E CIDADE

Santa Casa recebe
a mais alta distinção
A Câmara Municipal
aprovou a lista
de entidades
e individualidades
distinguidas com as
Medalhas Honoríficas
da Cidade em 2022.
A Santa Casa da
Misericórdia de Setúbal
vai receber a mais alta
distinção

A

Santa Casa da Misericórdia de Setúbal,
fundada a 2 de abril de
1500, a qual faz parte
da primeira geração fundacional
das Misericórdias Portuguesas,

As medalhas são entregues no Dia de Bocage e da Cidade, 15 de Setembro

vai ser distinguida pelo município, no feriado municipal, a 15
de setembro, com a Medalha de
Ouro da Cidade e o concomitante reconhecimento como Cidadão Honorário de Setúbal.

Já Miguel Frasquilho, Eugénio da
Fonseca e o Grupo Desportivo Setubalense “Os 13” são agraciados
com Medalhas de Prata da Cidade.
O município aprovou ainda a atribuição de 35 Medalhas de Hon-

ra da Cidade a personalidades e
instituições em diversas classes.
Na classe Atividades Culturais,
são indicados os nomes de Maria Luísa Perienes Ribeiro, Lurdes Pólvora da Cruz, Albano Al-

meida, José Alberto Raposo, Custódio Magalhães, Vítor Pereira,
Joaquim Gouveia, Jorge Salgueiro, Nuno David, José António Pedro e Francisco Borba.
Já na classe Ciência e Tecnologia,
há a Escola Básica Barbosa du
Bocage, Maria da Conceição Quintas, Emília Vaz Pereira e Paulo
Quintino.
No que respeita à classe Desporto, são indicados os nomes
Eduardo Guilherme, Arlindo
Roda, José Martinez, Luís Monteiro, Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão,
Ricardo Formosinho, Renato
Paiva, Sandro Mendes e Paulo
Catarino.
Na classe Associativismo e Sindicalismo, são concedidas medalhas ao Núcleo de Poesia de
Setúbal, à Associação Casa da
Poesia de Setúbal, ao Clube de
Campismo de Setúbal, à União
Desportiva Casal das Figueiras,
ao Moto Clube de Setúbal, ao
Centro Social Paroquial de São
Sebastião de Setúbal, a Carlos
Calçada da Cunha, a António
Quaresma Rosa, este a título
póstumo, a Fernando Ferreira e
a Fernando Paulino.
O município define ainda a atribuição de medalhas a Anita Vilar, na classe Paz e Liberdade,
e à Casa Negrito, na Classe Comércio.

MARATONA
FOTOGRÁFICA
A XVII Meia Maratona
Fotográfica, evento organizado
pela Câmara Municipal de
Setúbal, com 29 participantes,
entregou os prémios a 12 de
agosto, na Casa do Largo.
Os concorrentes fizeram uma
interpretação livre do tema
“Flashes de Saramago” e que
tinha como subtemas títulos
de livros de José Saramago.
Chico Augusto, Larissa Kansler
e Paula Forreta ficaram nos três
primeiros lugares da prova, a qual
decorreu a 23 de julho. Foram
ainda atribuídas cinco menções
honrosas, a Pedro Duarte, Pedro
Batista, Márcio Sousa, Joaquim
Almeida e Rafael Lima.

u

PROFISSÕES. A autarquia está a desenvolver o Guia Online da Economia Circular do Concelho de Setúbal que vai ficar
disponível para consulta no site Setúbal em Bom Ambiente. O objetivo é divulgar, no menu dedicado à economia circular, uma
lista de pequenas empresas que realizem qualquer tipo de reparação e que dão uma nova vida a vários tipos de bens, como,
por exemplo, sapateiros, costureiras, eletricistas e carpinteiros. A ideia é simples: porquê deitar fora se pode ser renovado,
melhorado e/ou reaproveitado? Se tem ou é cliente de um pequeno negócio desta natureza pode preencher o formulário online
disponível em www.setubalambiente.pt/economia-circular/ ou contactar a Câmara Municipal pelo endereço de correio
eletrónico economia.circular@mun-setubal.pt.

EDUCAÇÃO
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AUTARQUIA
FORNECE
REFEIÇÕES
ESCOLARES

Câmara investe perto de 170 mil euros para dotar as crianças dos livros de atividades

do 1º ciclo do ensino básico das
escolas públicas do concelho os
livros de atividades correspondentes aos manuais, estes atribuídos pelo Governo, medida que
contribui para a igualdade de
oportunidades de acesso e êxito
escolar e reforça a política municipal de apoio às famílias no
âmbito socioeducativo.
A verba, a repartir pelos seis
agrupamentos de escolas, destina-se à aquisição de um total
de 14.941 exemplares de livros
de atividades correspondentes

aos manuais escolares adotados
para cada ano do 1º ciclo.
O Agrupamento de Escolas Luísa Todi recebe 40.811,60 euros
para a aquisição de 3581 livros
e ao Agrupamento de Escolas
Barbosa du Bocage é atribuída
uma verba de 33.475,00 euros
correspondente a 2940 livros.
Aos agrupamentos de escolas Ordem de Sant’Iago e Sebastião da
Gama a autarquia concede apoios
de, respetivamente, 32.702 euros para o pagamento de 2919 livros de atividades e de 27.878
euros que garantem a aquisição
de 2468 exemplares.
Já o Agrupamentos de Escolas de
Azeitão recebe um montante de
20.636,30 euros para adquirir
1883 livros e ao Agrupamento
Lima de Freitas, que necessita
de 1150 manuais para os alunos
do 1º ciclo, é garantido um apoio
no valor de 13.036,50 euros.

A Câmara Municipal de
Setúbal aprovou a 20 de julho,
em reunião pública, uma
autorização para adjudicação
do fornecimento de refeições
escolares para alunos da
rede pública do concelho nos
anos letivos de 2022/2023
e 2023/2024, no valor de
quase 950 mil euros.
Em causa está o fornecimento
de refeições escolares aos
alunos dos 2º e 3º ciclos do
ensino básico e do ensino
secundário das escolas
públicas, a adjudicar, por
ajuste direto, à empresa
GERTAL.
A empresa, que tinha sido
convidada a apresentar
uma proposta para este
procedimento, o que fez, a 13
de maio, garantindo o valor
de dois euros por refeição,
compromete-se com a
confeção e o fornecimento
das refeições nas escolas.

PROGRAMA
SENSIBILIZA
PARA A ÁREA
DO AMBIENTE

os agrupamentos de escolas Ordem de Sant’Iago, Sebastião da
Gama, Azeitão, Lima de Freitas,

Luísa Todi e Barbosa du Bocage.
São ainda celebrados com a
COSAP – Federação Concelhia
de Setúbal das Associações de
Pais e Encarregados de Educação, a Associação de Pais da Escola Básica da Brejoeira, a Associação de Pais da Escola Básica dos Arcos e a Associação de
Pais da Escola Básica nº 11 –
Bairro Humberto Delgado.
Esta verba assegura o acesso de
4396 alunos do 1º ciclo do ensino básico às Atividades de Enriquecimento Curricular, que incidem nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com
o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação.
As atividades têm um caráter facultativo e de natureza lúdica,
formativa e cultural.

VERBA PROPORCIONA OS MATERIAIS PARA O 1º CICLO

Município garante
livros de atividades

Todos os alunos do 1.º
ciclo do ensino público
têm direito aos livros
de atividades, que
complementam
os manuais escolares.
A Câmara Municipal de
Setúbal atribui a verba
necessária à aquisição
dos materiais

A

Câmara Municipal de Setúbal atribui este ano letivo perto de 170 mil euros aos agrupamentos de escolares para garantia da aquisição
dos livros de atividades pelos alunos do 1º ciclo do ensino básico.
Em proposta aprovada pela autarquia, em reunião pública de
17 de agosto, é concedido um
montante de 168 mil e 539,40 euros, em 2022/2023, esfoço enquadrado no combate ao insucesso e abandono escolar.
São oferecidos a todos os alunos

Financiamento assegura
escolas a tempo inteiro
nO município e os agrupamentos de escolas e outras instituições educativas asseguram, por
protocolo, o desenvolvimento das
chamadas Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do ensino básico para o ano
letivo 2022-2023.
O município de Setúbal aprovou, a 17 de agosto, a celebração desses acordos de colaboração, que têm já em consideração o novo quadro de competências dos órgãos municipais
em matéria de educação e permitem assegurar o regime de
escola a tempo inteiro.

Os protocolos, no âmbito dos quais
a autarquia transfere 659 mil e
400 euros, são estabelecidos com

A Câmara Municipal de
Setúbal aprovou, a 17 de
agosto, a atribuição de um
apoio financeiro à ABAE –
Associação Bandeira Azul
da Europa no valor de 1610
euros para comparticipar
a inscrição de 23
estabelecimentos de ensino
no Programa Nacional
de Educação Ambiental
Eco-Escolas.
O programa, de âmbito
europeu, tem como objetivo
desenvolver a sensibilização
e a promoção da qualidade
ambiental no município.
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PLANO CENTRAL

A Feira de Sant’Iago
voltou a mostrar
porque é a rainha
das festividades
de verão.
No regresso ao
convívio popular,
o maior certame
a sul do Tejo
recebeu 250 mil
visitantes em dez
dias de animação
constante para
satisfazer todos
os públicos.
A edição 2022
voltou a mostrar
dinamismo,
criatividade
e capacidade
de organização.
O entusiasmo
também foi
o de sempre

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
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Feira de Sant’Iago
regressa com êxito

RECINTO RECEBE 250 MIL VISITANTES AO LONGO DE DEZ DIAS

D

ez dias, 250 mil visitantes. A Feira de Sant’Iago voltou este ano com
um pulsar ainda mais

forte, depois de interregnos impostos pela pandemia, para regozijo de setubalenses e visitantes, que não perderam a opor-

tunidade de voltar a marcar encontro no evento com mais de
quatro séculos de história.
O tradicional certame organiza-

do pela Câmara Municipal de Setúbal, com edição inspirada nas
praias setubalenses, atraiu uma
média diária de 25 mil pessoas
u

PLANO CENTRAL
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Desfile de barcos engalanados
junta as duas margens do Sado
nCerca de 200 embarcações engalanadas de pesca e de recreio
participaram a 15 de agosto no
círio fluvial que encerrou o programa das Festas de Nossa Senhora do Rosário de Troia, ligando a Caldeira a Setúbal.
A imagem de Nossa Senhora foi
transportada pelo barco de pesca artesanal Filipe e Pedro, no
qual seguiam igualmente o presidente da Câmara Municipal,
André Martins, responsáveis de
juntas de freguesia do concelho,
representantes da Igreja e diretores do Troia Resort.

ao Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, para participar na festa
feita de um entusiasmo que cresce e se reinventa ano após ano.
A feira regressou para “o grande
reencontro” da comunidade naquela que é “a mais importante
celebração sadina” e que a autarquia “se esforça por renovar e valorizar, mas sempre em pleno respeito pela tradição que representa”, sublinhou o presidente André
Martins na abertura do certame.
A renovada disposição e organização do recinto foi um dos aspetos mais elogiados nesta edição, em particular pelo movimento associativo.
A animação também não desiludiu. Aos habituais divertimentos para miúdos e graúdos e
tasquinhas gastronómicas, juntou-se um programa musical
eclético, com mais de três dezenas de concertos com grandes
nomes do panorama musical e
artistas locais.
As noites musicais atraíram os
visitantes ao Palco Sant’Iago, para
assistir às atuações de Expensive Soul, Nelson Freitas, Frankie
Chavez, Ana Moura, Valete e, entre outros, Quim Barreiros, e
também ao Palco Encontros,
com espetáculos proporcionados por projetos locais.
A edição 2022 da Feira de Sant’Iago, com a participação de 150
feirantes, entre restaurantes, artesanato e divertimentos, contou ainda com a habitual área
empresarial e com um espaço
de gastronomia que proporcionou sessões de cozinha ao vivo.

O círio fluvial foi recebido por milhares na frente ribeirinha

As tradicionais festas da comunidade piscatória, que decorreram entre 10 e 15 de agosto, com
organização da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário de Troia e apoio da Câmara
Municipal, retomaram o programa habitual depois de dois anos
de condicionamentos devido à
pandemia.
As festividades incluíram a realização de serviços religiosos
em honra da padroeira, na Igreja de São Sebastião, em Setúbal,
a par de aminações musicais e
fogo de artifício na Caldeira, Troia.

u
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BIBLIOTECA
E ARQUIVO
COM FÉRIAS
PEDAGÓGICAS

Quase 40 crianças e jovens
participaram no programa de
ocupação das férias Animação
na Biblioteca e no Arquivo
(ABA), entre 4 e 29 de julho,
numa organização da Câmara
Municipal de Setúbal.
Uma das ações deste
programa, o Clube de Leitura
de Verão, contou com 23
participantes, que descobriram
José Saramago em leituras
e dramatizações, divididos em
dois escalões, um dos 8 aos
11 anos e dos 12 aos 17.
O Arquivo em Movimento, a
outra iniciativa do ABA, com
16 crianças dos 6 aos 14 anos,
promoveu o conhecimento
da história e dos monumentos
da cidade em passeios
pedagógicos, e de documentos,
com pesquisas.

FRANCESINHAS
CATIVAM
CLIENTES

u

ATELIERS. A 24ª edição dos Ateliers de Verão, realizada de 27 de junho a 29 de julho, num
regresso após dois anos de interrupção devido à pandemia, contou com a participação de mais
de três centenas de crianças, jovens e seniores em atividades lúdicas, culturais e desportivas.
O programa, organizado pelo município em parceria com instituições do concelho, envolveu
perto de três dezenas de oficinas. O evento terminou com uma grande festa no Parque
do Bonfim, na qual houve demonstrações de modalidades desportivas, que convidaram
à participação do público, e momentos de teatro, danças urbanas e capoeira.

O Festival de Francesinhas,
realizado no Largo José
Afonso, serviu 9000 refeições,
com os restaurantes a terem
de abastecer-se ao longo do
evento, que decorreu durante
seis dias, de 10 a 15 de agosto.
Na abertura, a vice-presidente
da Câmara Municipal, Carla
Guerreiro, apontou o certame
como uma proposta diferente
que se enquadra na intenção
de promover a diversificação
e o intercâmbio gastronómico.
Cinco restaurantes da zona
do Porto – Cufra, I Love Eat
Francesinhas, Alicantina,
Taberna Portuense e Mirone,
este de Vila Nova de Gaia,
serviram em Setúbal a sandes
típica portuense, num festival
organizado com o apoio da
Câmara Municipal.
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SADO | NOVO DESENHO URBANÍSTICO NA RUA FERREIRA DE CASTRO

Melhor mobilidade
nas Praias do Sado
Uma intervenção
renovou as
acessibilidades
rodoviárias e pedonais
na Rua Ferreira de
Castro. Um desejo antigo
da população local,
a que se juntam novas
intervenções a caminho
para dar continuidade
à qualificação do
território

A

requalificação da Rua
Ferreira de Castro, na
freguesia do Sado, integra um conjunto de
investimentos qualificadores
programados para este território, anunciou a 5 de agosto o
vereador Carlos Rabaçal, da Câmara Municipal de Setúbal, em
visita ao local.
Acompanhado da presidente da
Junta de Freguesia do Sado,
Marlene Caetano, o vereador das
Obras Municipais destacou a importância e o contributo desta

O vereador Carlos Rabaçal e a presidente da Junta, Marlene Caetano, falam dos projetos para o Sado

operação para a melhoria da qualidade de vida das populações.
“Esta intervenção na Rua Ferreira de Castro, praticamente concluída, permitiu fechar a malha
urbana desta zona da freguesia,
ao garantir um conjunto de soluções que se traduzem em melhores acessibilidades, mais segurança e mobilidade para todos, além
de reforçar a atratividade.”

Esta obra de reperfilamento urbano, um investimento de perto
de 100 mil euros concretizado
numa parceria entre a Câmara
de Setúbal e a Junta de Freguesia do Sado, trouxe um novo desenho com renovadas soluções
de mobilidade rodoviária e pedonal, incluindo uma rotunda.
O novo nó giratório, construído
na área de interseção com a Rua

Augusto Gil, permitiu otimizar
o fluxo de tráfego nesta zona das
Praias do Sado, também beneficiada com acessibilidades pedonais que garantem condições
condignas de circulação e segurança e uma nova rede de drenagem de águas pluviais.
O vereador Carlos Rabaçal assinalou que esta obra, a finalizar
em breve com a instalação de

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

OBRAS BENEFICIAM CONDIÇÕES DESPORTIVAS
A União das Freguesias de Setúbal
prossegue a estratégia de apoio à
qualificação de infraestruturas do
movimento associativo no território,
designadamente na área do
desporto, com vista à melhoria das
condições de prática desportiva.
No pavilhão do Clube Naval
Setubalense, além de beneficiações
no pavimento e zona de bancada,
está a ampliar as acessibilidades,
com a construção de dois sanitários
para pessoas com mobilidade
reduzida, nomeadamente
praticantes de andebol adaptado.
A estas intervenções juntam-se
outras operações qualificadoras

O pavilhão do Clube Naval Setubalense está a receber instalações sanitárias adaptadas

iluminação pública e de sinalização horizontal, incluindo nas
novas passadeiras, rebaixadas na
zona de passeio, resolve “um problema antigo relacionado com
acessibilidades deficitárias”.
FUTURO PROJETADO
A operação realizada na Rua Ferreira de Castro, “uma aspiração
antiga dos moradores desta zona”,
enquadra-se numa estratégia de
“qualificação urbana na freguesia do Sado, a realizar de forma
sistemática”, reforçou o autarca.
A presidente da Junta de Freguesia do Sado, Marlene Caetano, adiantou que a obra na Rua
Ferreira de Castro, enquadrada
num conjunto de outras ações
“que avançam em breve”, vai
agora ser “complementada com
mais algumas intervenções”, nomeadamente “arranjos a nível
paisagístico”.
Em matéria de beneficiação urbana no território do Sado, a
autarca apontou novos investimentos como a “requalificação
urbana da Rua Carmelindo Elias”,
via já asfaltada numa operação
conjunta do município e da junta de freguesia e que, no futuro,
recebe “novas soluções de usufruto urbano e mobilidade pedonal”.
Igualmente nas Praias de Sado,
vai avançar uma operação no Largo Tomás Ribeiro, com “a criação de um novo espaço de lazer
para a população”, enquanto no
Faralhão, a Estrada da Morgada
“vai ser qualificada com novas zonas de circulação pedonal”, anunciou Marlene Caetano.
daquela infraestrutura desportiva,
realizadas 2021, concretamente
ao nível da iluminação, ao assumir
os custos de instalação de novas
luminárias com tecnologia LED.
Já no campo da Academia de
Rugby Club de Setúbal, a União
das Freguesias de Setúbal apoiou
a obra de instalação de balneários,
o que se revestiu de particular
importância, uma vez que, além de
melhorar as condições de utilização
para atletas, permite o acolhimento
de provas oficiais.
Esta ação deu continuidade às
intervenções regulares que a junta
tem apoiado e realizado desde a
criação deste recinto desportivo,
nomeadamente a construção de
uma rampa de acesso e a colocação
de pavimentos na ligação à bancada
e à zona de bar.

FREGUESIAS
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

APELO AO USO
CONSCIENTE DA ÁGUA
A União das Freguesias de
Setúbal, em virtude da situação
de seca que afeta todo o
território nacional, a pior desde
1931, de acordo com a Comissão
de Acompanhamento dos Efeitos
da Seca, lançou uma campanha
para sensibilizar os cidadãos para
a poupança e uso consciente
da água.
A campanha, com o mote
“Pequenos gestos fazem
a diferença”, dinamizada nas
redes sociais e em folhetos
informativos distribuídos aos
fregueses, apela à mudança
de hábitos e à adoção
comportamentos promotores
de um uso racional e responsável
da água.
A poupança de água em cozinhas,
casas de banho e jardins são eixos
primordiais nesta abordagem da
União das Freguesias de Setúbal,
que, em simultâneo, alerta toda
a comunidade para a valorização
deste precioso recurso hídrico.
A junta, tendo em conta os
objetivos de desenvolvimento
sustentável, já implementou
diversas medidas para racionar o
uso da água, como a instalação de

u

redutores de caudal nas torneiras
ou o cancelamento da lavagem
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SÃO SEBASTIÃO

LAZER MELHORADO EM MONTE BELO NORTE

Uma pequena zona de estar
perto da placa verde localizada
na Rua Luís Homem, em Monte
Belo Norte, foi alvo de uma
requalificação por parte dos
serviços operacionais da Junta
de Freguesia de S. Sebastião.
O espaço, situado junto da
passagem pedonal aérea que
liga à Avenida Álvaro Cunhal,
recebeu mobiliário urbano
novo.
Os quatro bancos de jardim em
madeira, com sinais de muito
desgaste, foram trocados por
outros de plástico 100 por
cento reciclado, material que,
além de promover a economia
circular, é mais leve, robusto
e durável. A ação incluiu

também a instalação de duas
papeleiras.
A necessidade desta intervenção
foi sinalizada em março numa
visita dos autarcas da Câmara
Municipal e da Junta de
Freguesia de S. Sebastião no
âmbito do programa municipal
“Ouvir a População, Construir
o Futuro”, que tiveram a
oportunidade de observar o local
e conversar com residentes.

de viaturas em períodos críticos
de seca.

BREVES

AZEITÃO

SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO

ASFALTO NOVO APLICADO

VIAS SUBSTITUEM PAVIMENTO

PÉRGULAS AUMENTAM SOMBRA

A Travessa 1º de Maio e a Rua Primeiro de Maio, em
Azeitão, foram intervencionadas numa operação
de parceria do município com a Junta de Freguesia
de Azeitão para reforço das condições de mobilidade.
Os trabalhos, realizados em agosto, consistiram em
repavimentações executadas pelos serviços municipais,
com massas asfálticas adquiridas pela junta, num
investimento superior a 4 mil euros. A operação
materializou-se na aplicação de 55 toneladas de massas
numa área superior a 400 metros quadrados.

A Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com a Junta
de Freguesia de S. Sebastião, executou recentemente
duas operações de repavimentação para melhoria das
condições de segurança e circulação rodoviária e pedonal.
A ação incidiu na Rua General Gomes Freire, na Praça
General Luís Domingues e na Rua Dr. Vicente José
Carvalho, num investimento de 30 mil euros,
correspondentes a mais de 320 toneladas de massas
asfálticas, que a junta adquiriu para aplicação numa área
superior a 2500 metros quadrados.

A Junta de Freguesia de São Sebastião instalou várias
faixas de tela entrelaçadas nas duas pérgulas localizadas
na Praça da Independência, com o objetivo de ampliar
a área de ensombramento desta zona de estar.
A aplicação das telas destinou-se a reforçar o bem-estar
e o conforto dos moradores que habitualmente usufruem
daquele espaço e que, deste modo, ficam mais protegidos
do sol. Além das pérgulas, a área de estar da Praça
da Independência está equipada com quatro mesas e oito
bancos de piquenique.
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GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA

VERÃO BEM
OCUPADO

Um atelier de verão, realizado
ao longo de um mês na
freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, proporcionou
a crianças dos 6 aos 12 anos
um conjunto diversificado de
atividades lúdico-pedagógicas.
A iniciativa da Junta de
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra decorreu
entre os dias 12 de julho e 12
de agosto no polo de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra da
Biblioteca Pública Municipal
de Setúbal.
Desenhos, pinturas, jogos
tradicionais, exercícios de
motricidade e elaboração
de prendas para as famílias
foram algumas das atividades
ocupacionais de verão
dinamizadas pelas crianças
e jovens nesta iniciativa.

AZEITÃO

FESTAS DE VOLTA
AO CONVÍVIO

As festas populares
da freguesia de Azeitão
regressaram este ano ao
calendário cultural da população,
com quatro certames que
proporcionaram muitos dias de
convívio, animação e diversão,
depois de um interregno
devido à pandemia.
A Festa do Manel da Horta
“Tradição, Sabores e Aromas
de Azeitão”, nos dias 26, 27 e
28 de maio, em Vila Nogueira
de Azeitão, foi a primeira, a que
se seguiu a Festa do Morango,
nos dias 10, 11 e 12 de junho,
em Brejos de Azeitão.
De volta a Vila Nogueira
estiveram também as Festas
da Arrábida e de Azeitão, as
quais decorreram entre 30 de
junho e 3 de julho, seguidas
das Festas de São Simão,
a 29, 30 e 31 de julho, em
Vendas de Azeitão.

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
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População sénior
ocupada com arte
SÃO SEBASTIÃO

Pinturas em tela, tecido,
vidro e madeira, artigos
em crochet e cerâmica,
um manjerico vencedor
e chapéus premiados
estiveram à mostra.
A exposição deu
a conhecer aquilo que
a população sénior
da freguesia de São
Sebastião produz no
Espaço MaiorIdade

O

Auditório Germano
dos Santos Madeira
recebeu, no dia 8 de
julho, uma exposição
de dezenas de trabalhos de
artesanato e pinturas em tela
elaborados pelos seniores do
Espaço MaiorIdade durante os
últimos meses.
A mostra incluiu alguns dos
melhores trabalhos produzidos
entre março e julho pelas cerca
de 30 participantes da Oficina
de Partilha e do Atelier de Pintura, atividades que decorrem
no âmbito do Espaço MaiorIdade, projeto com iniciativas, es-

As participantes num programa especial mostram que a vontade e a arte não têm idade

sencialmente gratuitas, promovidas pela Junta de Freguesia
de S. Sebastião para fomentar o
envelhecimento ativo.
Pinturas em tela, tecido, vidro
e madeira, artigos em crochet
e cerâmica, o manjerico vencedor do concurso do Piquenicão
Concelhio e os chapéus premiados no Desfile da Primavera do
Grupo EnvelheSeres, entre outros adereços em diversos materiais, puderam ser contemplados na exposição, que contou com um lanche-convívio.
O presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião expressou a satisfação pelo regresso à

dinamização destas atividades,
consideradas prioritárias. “Sabemos que contribuem para a
vossa felicidade e para vos proporcionar uma melhor qualidade de vida”, indicou Nuno Costa.
O autarca revelou que embora
tenha sido um desafio encontrar parceiros, “com disponibilidade e uma perspetiva solidária,
de trabalho humanizado e fraterno”, para dinamizar algumas
atividades em regime de voluntariado, foi possível colocar
em marcha todas as iniciativas
previstas.
Oficina de Partilha, Atelier de
Pintura, caminhadas “Sempre

a Andar”, Dança +55, Teatro e
aulas de natação, são as atividades que atualmente constituem
a oferta do projeto destinado à
população sénior e que inicia
agora uma pausa. Em setembro
o Espaço MaiorIdade regressa
e perspetiva-se o início do Coro
de S. Sebastião e das Flautas de
Bísel, duas novas atividades, que
vão ampliar a oferta.
“Agradeço profundamente a vossa participação e dedicação aos
projetos”, concluiu. “Tudo faremos para continuar a proporcionar-vos momentos de qualidade, de aprendizagem e de convívio.”

pontos como Alto da Califórnia,
Quinta da Brogueira, Picheleiros
e Quinta da Califórnia.
Estas caminhadas, integradas no
projeto São Sebastião Mexe Comigo,
com o objetivo de promoção
da educação ambiental e do

conhecimento do património
natural, prosseguem em setembro
na Aldeia Grande, dia 4, e em
Cabo Espichel, a 25.
Informações pelo telefone
265 719 520 e pelo e-mail
anacristina.goncalves@jfss.pt.

SÃO SEBASTIÃO

CAMINHADAS REVELAM
PATRIMÓNIO LOCAL
Perto de cem pessoas participaram
em duas caminhadas, em São
Paulo e na Arrábida, no âmbito
da iniciativa Caminhadas de São
Sebastião, promovida pela Junta
de Freguesia de S. Sebastião em
parceria com a Associação de
Atletismo Lebres do Sado.
A 24 de julho, mais de meia centena
de pais e filhos visitaram a quinta
pedagógica de São Paulo e as
ruínas do Convento dos Capuchos
de Alferrara, numa iniciativa na

qual participaram alguns utentes
da APPACDM de Setúbal, que
incluiu ainda a doação de material
didático/escolar para apoio das
atividades ocupacionais e escolares
desenvolvidas nos diferentes
centros daquela instituição.
Antes, a 26 de junho, perto de
quarenta pessoas percorreram
trilhos da Serra da Arrábida, a
partir Vila Fresca de Azeitão, num
percurso circular de dez
quilómetros que passou por

FREGUESIAS
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SÃO SEBASTIÃO

SUCESSO DA FESTANIMA
GRAÇAS ÀS MELHORIAS
A 18ª edição da Festanima, evento
que proporcionou, entre 15 e 24
de julho, nas Escarpas de Santos
Nicolau, dez dias de muita folia a
milhares de visitantes, foi coroada
de êxito, o que está relacionado
com as beneficiações feitas no
recinto.
“Fazemos uma avaliação muito
positiva, considerando que
cumprimos todos os objetivos
traçados e a estratégia idealizada
para o crescimento da festa”,
afirmou o presidente da Junta de
Freguesia de São Sebastião, Nuno
Costa, autarquia que assumiu
a organização, com o apoio do
município de Setúbal e a parceria
do movimento associativo.
A instalação do palco Arraial,
com contributos do movimento
associativo e de grupos da
comunidade, foi uma das apostas,
ao diversificar e aumentar a
animação cultural do evento,
com um total de 30 espetáculos,
19 deles no palco Principal, o
qual teve uma nova localização,
proporcionando uma melhor
experiência a público e artistas.
Destaque ainda para o

u

O presidente Nuno Costa falou da melhoria de condições, mantendo o espírito da festa

alargamento do número de
divertimentos infantis, o
acolhimento de mais comerciantes
e a diversificação dos produtos
vendidos.
A melhoria das condições de
higiene e conforto, com a
instalação de sanitários ligados

diretamente à rede de esgotos,
autoclismos e lavatórios, integrou
o pacote de melhorias, enquanto
o policiamento conferiu mais
segurança.
Este investimento, aliado à
redução dos valores cobrados
pela organização, tanto pelos

produtos, quanto pelo aluguer
dos stands, beneficiou as dez
coletividades que exploraram as
tasquinhas e que, desta forma,
conseguiram financiar-se para
continuarem a promover
atividades de cultura, desporto
e lazer junto da comunidade.
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SADO

FÉRIAS COM
PROGRAMA

Cerca de 60 crianças e jovens
dos 6 aos 16 anos participaram,
entre 11 de julho e 5 de agosto,
na colónia de férias organizada
pela Junta de Freguesia
do Sado em parceria com
o Teatro do Elefante.
Durante quatro semanas, foi
dinamizado um programa
lúdico-pedagógico de ocupação
de tempos livres, com custo
reduzido para as famílias.
Foram proporcionadas idas
à praia e piscinas, atividades
lúdico-desportivas, culturais,
de desenvolvimento pessoal,
social e criativo, em estreita
cooperação com entidades
como o Clube Patinagem do
Sado, a Biblioteca Municipal e
o Moinho de Maré da Mourisca
entre outros.
Houve oficinas de desenho,
socorrismo, circo, fantoches
e máscaras e ações de
sensibilização para as questões
ambientais e do património.

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA

ORGULHO
NA MARCHA

BREVES

SADO

PRESENÇA NA FEIRA DE SANT’IAGO

A Junta de Freguesia do Sado marcou presença nos dez dias da Feira
de Sant’Iago, o maior certame a sul do Tejo, de 29 de julho a 7 de
agosto, no Espaço Freguesias, onde estava patente uma representação
dedicada ao tema desta edição, as praias de Setúbal. O Sado
apresentou-se como uma freguesia para descobrir e viver e dinamizou
diversas atividades, com a colaboração do movimento associativo.
Houve uma atuação do Grupo de Danças e Cantares Regionais do
Faralhão, a 31 de julho, uma apresentação sobre trajes e instrumentos
musicais a cargo do Rancho Folclórico de Praias do Sado, a 2 de
agosto e um espetáculo de magia com Acácio Guerreiro, dia 4.

AZEITÃO

CICLO DA LÃ MOSTRADO NO CERTAME

O “Ciclo da Lã” esteve em destaque na área da Junta de Azeitão
instalada no Espaço Freguesias da Feira de Sant’Iago com um atelier,
dinamizado pelo grupo informal Azeitão Eco Consciente, para
demonstrar as várias aplicações que podem resultar com o
aproveitamento deste resíduo animal. Peças de vestuário e artigos
decorativos, incluindo brinquedos, foram alguns dos artigos criados no
âmbito desta iniciativa, que partilhou, igualmente, alguns dos utensílios
utilizados na recolha e tratamento da lã. A oficina, realizada a 30 de
julho na Feira de Sant’Iago, resultou de um workshop que aquele coletivo
ambiental tinha realizado em junho, nos Lavadouros de Azeitão.

A Junta de Freguesia de
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra,
agradecem o empenho e a
dedicação demostrados pelos
elementos da marcha da
União Desportiva e Recreativa
das Pontes nas Marchas
Populares de Setúbal 2022.
No concurso organizado pela
Câmara Municipal de Setúbal,
a União Desportiva e Recreativa
das Pontes ficou em segundo
lugar e recebeu a distinção de
Melhor Coreografia apresentada
na Avenida Luísa Todi, a 25
de junho, e no Pavilhão das
Manteigadas, a 2 de julho.
A coletividade, que representou
a freguesia conquistou ainda o
Prémio Desfile.
A Junta de Freguesia destaca
ainda a prestação de Carla
Lança, Madrinha das Madrinhas.
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

Setúbal tem o melhor processo
de transferência de competências
Nuno Costa, presidente
da Junta de Freguesia
de São Sebastião, coloca
como grande desafio
para o presente mandato
o aprofundamento das
relações de proximidade
da autarquia com as
populações. O projeto
de construção de uma
nova sede da junta
e de criação de novas
delegações constitui
um eixo central desta
estratégia

Que balanço faz destes primeiros dez meses de mandato?
É um balanço muito positivo que
resulta da análise interna que fazemos, mas também das opiniões
construtivas que temos recebido. Isto, não obstante todo o trabalho que temos para realizar.
Nestes primeiros meses deparámo-nos com enormes desafios.
Por um lado, as dificuldades inerentes à reativação das atividades desportivas, culturais e de lazer que dinamizávamos antes da
pandemia, dando igualmente
resposta às solicitações de apoio
a atividades que não existiam antes do vírus e que exigiram enorme esforço logístico. Abraçámos,
com enorme sucesso, o desafio
de organizar a Festanima, uma
vez que cumprimos todos os
objetivos traçados para o crescimento da festa. Por outro lado,
enfrentámos o grande desafio de
receção das competências relativas ao tratamento de muitos
espaços verdes e da varredura
na totalidade do nosso território, o que nos permitiu também
melhorar a eficiência da extração de ervas infestantes.

Que análise faz do processo
de transferência de competências da Câmara Municipal
para as juntas de freguesia?
Tendo por base o conhecimento
que tenho no âmbito da minha
passagem pelo Conselho Nacional da ANAFRE, este é o melhor
processo de transferência de
competências em todo o país.
Em Setúbal desenvolveu-se um
processo amplamente negociado, sustentado pelo devido “envelope” financeiro, assim como
pelos meios necessários. A permanente disponibilidade para
rever e renegociar as novas competências é outro dos aspetos
positivos deste processo, o que
nos permite um bom desempenho nas novas competências
em benefício da população.
Destacaria, ainda, o apoio técnico prestado pela Câmara Municipal.
A Junta de Freguesia de São
Sebastião é a que mais população tem no nosso concelho
e também uma das mais povoadas no país. Que desafios
se colocam na gestão de um
território que tem mais de
53 mil habitantes e distintas
realidades no seu interior?
Tendo em conta a necessidade
de aprofundar a proximidade
com a população, temos vindo a
diversificar e intensificar a nossa presença nos meios digitais.
A nossa intervenção nos diversos
programas municipais de participação cidadã, como o “Ouvir a
População, Construir o Futuro”
ou o “Nosso Bairro, Nossa Cidade”, tem sido também fundamental para nos aproximar da
população. Neste mandato decidimos lançar mão de uma estratégia mais ambiciosa por via
do aumento da nossa presença
física no território, mantendo a
atual sede como delegação, construindo uma nova sede em Monte Belo Sul e implementando mais
uma delegação no Bairro de São
Domingos.

duas primeiras fases, que incluem o Auditório Bocage e o
Polo Operacional de Monte Belo.
Está em curso a preparação da
construção da nova sede da
Junta de Freguesia, que irá concluir o projeto idealizado.

Quais diria que são os principais problemas que urge resolver neste território?
São Sebastião é hoje uma freguesia muito diferente do que já foi
num passado não muito distante. Tendo uma malha urbana perfeitamente consolidada, subsistem, contudo, alguns problemas
que é prioritário resolver, como
é o caso da acessibilidade e mobilidade na freguesia. Fizemos
já centenas de pequenas intervenções que facilitam a vida das
pessoas no dia a dia e vamos
continuar, naturalmente. Precisamos, ainda, de mais vias cicláveis e de mais condições para a
utilização de modos suaves, nomeadamente a bicicleta. Por isso,

u

temos instalado parques de bicicletas em escolas, jardins e pontos centrais. É uma transformação que não se pode perder de
vista, mas sabemos que levará
algum tempo até chegarmos onde
queremos. São apenas dois exemplos do que temos para resolver.
Uma das obras com maior impacte realizada nos seus mandatos foi a do Auditório Bocage. Que outros planos tem
a Junta de Freguesia de São
Sebastião para aquela área?
O Auditório Bocage integra um
projeto definido pelo executivo
para ser implementado de forma faseada naquele espaço. Neste momento estão concluídas as

PROFESSOR, AUTARCA E MÚSICO

Nuno Costa tem 45 anos e completa, atualmente, o seu terceiro
e último mandato como presidente da Junta de Freguesia de São
Sebastião.
Nascido em Lisboa, está em Setúbal desde os seis meses,
a mesma cidade em que se fez professor de físico-química na
Escola Secundária du Bocage e onde aprendeu a tocar clarinete,
atividade que pratica na Capricho Setubalense e que assume
como um passatempo.

A Junta de Freguesia de São
Sebastião tem mantido uma
prática de grande envolvimento com o Movimento Associativo. A que se deve esta aposta?
Definimos, há muito, que devemos ter uma ação que vise a
transformação da sociedade numa sociedade mais justa. Consideramos que o Movimento Associativo é o melhor parceiro para
concretizar esse sonho e, por
isso, destinamos boa parte do
nosso apoio financeiro e logístico às associações e coletividades, sem as quais teríamos uma
sociedade com menos cultura,
desporto e atividades de lazer.

Como encara o exercício de
um cargo que é, por definição,
aquele em que quem o ocupa
está mais perto das pessoas e
assim melhor conhece as suas
necessidades?
Encaro com enorme espírito de
missão e responsabilidade. Somos
confrontados, diariamente, nas
juntas de freguesia com problemas que ultrapassam as competências legais destes órgãos e
para as quais não foram atribuídos os respetivos meios. Para dar
as respostas que nos pedem, é necessária enorme dedicação, criatividade e trabalho de equipa.
Temos o privilégio de trabalhar
com trabalhadores inexcedíveis.
O que o move no exercício da
missão de ser autarca?
Acredito numa sociedade onde
todos têm os mesmos direitos, independentemente das suas origens, crenças e características e
é para alcançar essa sociedade,
baseada nos valores da solidariedade e da justiça social, que
trabalho diariamente e desde
sempre.
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PEDRO PICHARDO DETÉM OS TRÊS TÍTULOS MAIS RELEVANTES DO TRIPLO SALTO

Setúbal prepara o atleta
que não se cansa de ganhar
Um ano, ouro a triplicar.
Aos títulos de campeão
do mundo e olímpico
de triplo salto, Pedro
Pichardo juntou agora
o ouro europeu.
O município enalteceu
mais um feito desportivo
do superatleta, que
treina em Setúbal com
o objetivo de ser o
melhor de sempre nesta
disciplina do atletismo

EM FOCO

SUCESSO
Pedro Pichardo faz parte do restrito
leque de seis atletas em todo o
mundo que conseguiram ultrapassar
a marca dos 18 metros.
disciplina | TRIPLO SALTO
naturalidade | SANTIAGO DE CUBA
nascimento | 30 DE JUNHO DE 1993
(29 ANOS)
clube | SPORT LISBOA E BENFICA
1X CAMPEÃO OLÍMPICO
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
1X CAMPEÃO DO MUNDO
Campeonato do Mundo 2022
1X CAMPEÃO DA EUROPA
Campeonato da Europa 2022
2X VENCEDOR DA LIGA DIAMANTE
Zurique, 2021 | Bruxelas, 2018
MELHORES MARCAS
18,08 metros | triplo salto | Havana,
Cuba | 2015
7,81 metros | salto longo | Bilbau,
Espanha | 2015
17,46 metros | triplo salto
(pista coberta) | Belgrado, Sérvia | 2022

Para Pedro Pichardo, fazer ainda melhor é bater o recorde do
mundo detido pelo britânico
Jonathan Edwards, com a marca de 18,29 metros. “É um objetivo e não um sonho. ”
O vereador do Desporto na Câmara de Setúbal, Pedro Pina, ao
frisar que é “um privilégio ter em
Setúbal o melhor do mundo no
triplo salto”, destacou o efeito
positivo que Pedro Pichardo tem
no desenvolvimento e incentivo
de jovens atletas e na promoção
da cidade.
“Ter Pedro Pichardo como exemplo inspirador para os nossos jovens é algo que nos enche de orgulho e que nos motiva a trabalhar cada vez mais”, realçou, para
assegurar que o município está

fortemente empenhado em dar
continuidade ao objetivo para fazer de Setúbal “uma referência
na esfera desportiva”.
A cerimónia de homenagem incluiu o descerramento de uma
placa pelo título mundial, a qual
está numa das paredes do Complexo Municipal de Atletismo de
Setúbal juntamente com outra
pela conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
O evento contou com as participações dos presidentes da Fundação do Desporto, Paulo Frischknecht, da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, e do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino,
a par de Diana Gomes, presidente da Associação de Atletas Olímpicos, e de autarcas do Executivo municipal, presidentes de
juntas de freguesia e membros
da Assembleia Municipal.

vimento desportivo associativo.
O montante de 148 mil 292 euros é atribuído depois de o Conselho Municipal de Desporto ter
avaliado e aprovado as candidaturas submetidas no âmbito da
Matriz de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo de 2022.
O associativismo desportivo representa uma das formas de promoção do desporto junto da po-

pulação, da formação, ao lazer e
recreação, à manutenção e promoção da saúde e à competição.
Este financiamento é um reforço ao apoio que o município confere anualmente a clubes e associações desportivas do concelho,
em que se incluem, entre outros,
a cedência de espaços municipais, isenções de taxas e apoios
logísticos.

Os feitos de Pedro Pichardo foram enaltecidos na sua “casa”, o Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal

C

ampeão do mundo,
olímpico e, agora, europeu. Tudo no espaço de um ano. O fenómeno do triplo salto Pedro Pablo
Pichardo dominou nos Campeonatos Europeus de Atletismo, em
Munique, Alemanha, e alcançou
mais um título, com a marca de
17,50 metros.
A mais recente medalha de ouro junta-se ao título de campeão
do mundo conquistado em julho,
em Eugene, Estados Unidos, com
um salto de 17,95 metros rumo
à glória mundial, rivalizada apenas pelo ouro olímpico que trouxe nos Jogos de Tóquio 2020.

u
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O atleta prepara-se com o pai e treinador Jorge Pichardo

Pedro Pichardo, que faz integralmente a preparação desportiva em Setúbal, foi homenageado pelo município a propósito da
conquista mundial, em cerimónia realizada no início de agosto
no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal e agradeceu o
apoio dado para a construção de

uma carreira coroada de êxitos.
“A melhor forma que tenho para
retribuir todo o apoio e carinho é
continuar a ter resultados”, afirmou o triplista, que chama “casa”
a Setúbal e ao Complexo Municipal de Atletismo. “Aqui, tenho todas as condições para fazer ainda melhor.”

Associativismo com financiamento reforçado

nA atividade desportiva de quarenta clubes e associações do
concelho é apoiada pela Câmara de Setúbal com a atribuição de
um apoio financeiro reforçado de
quase 150 mil euros em 2022.
A decisão, aprovada em reunião
pública de 17 de agosto, representa um aumento de 25,23 por
cento face ao ano passado no
apoio aos planos de desenvol-
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FANFARRAS
COM PÚBLICO

O Luísa Todi CantoFest terminou em apoteose com concerto no antigo Largo da Ribeira Velha

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO LÍRICO

Ópera sai à rua

A Baixa da cidade
parou para ouvir ópera
com atenção. Intérpretes
do Luísa Todi CantoFest
arrancaram aplausos de
leigos e conhecedores.
A música erudita saiu à
rua num evento especial

u

O

regressado Luísa Todi
CantoFest, em homenagem à maior cantora lírica portuguesa
de sempre, nascida em Setúbal,
contou com quatro concertos,
em julho, realizados em diversos
equipamentos e mesmo no espaço público.
Uma gala de ópera no Fórum
Municipal Luísa Todi, dois recitais na Igreja do Convento de
Jesus e um concerto no antigo
Largo da Ribeira Velha compu-

seram a edição de 2022 deste
Festival Internacional de Ópera
de Setúbal.
O programa integrou ainda sessões masterclass, nas quais uma
dezena de estudantes do ensino superior de música e profissionais da área, de sete países,
aperfeiçoaram-se com aulas de
reportório, de cena e de técnica, além de participarem nos
quatro eventos públicos.
Um recital de ópera realizado
no antigo Largo da Ribeira Ve-

lha encerrou o ciclo de quatro
concertos da quarta edição do
Luísa Todi CantoFest – Festival
Internacional de Ópera de Setúbal, que decorreu entre 16 e
24 de julho.
Durante mais de uma hora, quem
ocupava as esplanadas e muitos transeuntes apreciaram as
árias interpretadas por alguns
cantores líricos participantes no
festival, organizado pela Câmara Municipal e pela Grand Stage
International Arts Foundation
e por um elemento do Ateliê de
Ópera de Setúbal.
As atuações mereceram aplausos e muitos dos espetadores que
enchiam o largo fizeram também
questão de gravarem tudo nos
telemóveis para a posteridade.

O AFINFA 2022, primeiro
Festival Internacional de
Fanfarras de Setúbal,
realizou-se em julho com
muita participação.
“Houve uma grande adesão
da cidade, com muito mais
público do que estava à espera”,
salientou Sérgio Gabriel,
presidente da Sociedade
Musical Capricho Setubalense
e um dos responsáveis do
AFINFA 2022, organizado
pela Câmara Municipal, com
produção da Planície Sonora
– Associação Artística e apoio
da União das Freguesias de
Setúbal e daquela coletividade.
Muitas pessoas conheciam
o programa e esperavam as
fanfarras nos locais onde
estas atuavam nos três
circuitos realizados na cidade,
nos dias 23 e 24, e o concerto
final conjunto na Praça de
Bocage teve muito público.
O AFINFA 2022 contou com
a participação de três bandas:
Dixit, de Setúbal,
Agarrat’Óbrass, de Palmela,
e The Nymphonik Orchestra,
de Paris, França.

BREVES

ARRONCHES JUNQUEIRO EVOCADO

SETÚBAL POR AMÉRICO RIBEIRO

À DESCOBERTA DO CALAFATE

O trabalho poético e arqueológico do setubalense
Arronches Junqueiro está em destaque na exposição
“Arronches Junqueiro. O Poeta Arqueólogo”, patente até
2 de outubro no Museu de Setúbal/Convento de Jesus.
A mostra tem como interesse o facto de apresentar parte
da sua poesia, bem como materiais do Castro da Rotura
e do sítio romano de Troia, locais onde fez escavações
arqueológicas. Arronches Junqueiro (1868–1940) foi
poeta, arqueólogo, jornalista, dramaturgo e zoólogo,
destacando-se como defensor da história local.

Catorze imagens captadas por Américo Ribeiro em Setúbal
entre 1930 e 1960 compõem a exposição “Fotografias que
contam histórias”, patente até início de setembro na Casa
Bocage. A identidade e cultura sadinas são reveladas por
paisagens e espaços emblemáticos do concelho, convívios
entre amigos e familiares ou eventos, como as primeiras
eleições após o 25 de Abril. Três décadas da vida de
Setúbal são percorridas pela lente de Américo Ribeiro
(1906-1992) numa mostra em que o público foi desafiado
a identificar locais e a comparar com a atualidade.

A vida e obra do setubalense António Maria Eusébio,
o “Calafate” ou “Cantador de Setúbal”, foi tema de uma
exposição patente ao público em agosto na Biblioteca
Pública Municipal. A exposição “Eusébio Calafate”,
organizada pela Câmara Municipal e integrada no ciclo
“Autor do Mês”, divulgou o poeta e cantor popular, o
qual, embora simples e iletrado, retratou a evolução de
Setúbal na transição do século XIX para o XX. António
Maria Eusébio (1819–1911) foi dado a conhecer através
do espólio bibliográfico existente na Biblioteca.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PERCORRE CONCELHO

Referência artística
em festa de dez dias
As artes cénicas
estiveram em festa na
cidade em agosto. A
XXIV edição do Festival
Internacional de Teatro
trouxe duas dezenas de
espetáculos cénicos,
incluindo cinco estreias,
mas também concertos,
tertúlias e sessões de
cinema

V

“Mulheres Móveis” foi um dos vinte espetáculos apresentados na Festa do Teatro

inte espetáculos de
companhias portuguesas e estrangeiras,
incluindo cinco estreias, além de tertúlias, sessões
de cinema e concertos, preencheram a XXIV Festa do Teatro
– Festival Internacional de Teatro de Setúbal, organizada numa
parceria entre o Teatro Estúdio
Fontenova e a Câmara de Setúbal.
Esta edição, realizada entre os
dias 18 e 27 de agosto, trouxe à
cidade um programa de atividades reforçado, inclusivamente
com uma extensão em setembro.
Em estreia absoluta estiveram
“Proibido Virar à Esquerda”, pelo
Grupo Cru, “O Acampamento
das Carmens”, do Ateliê de Ópe-

ra de Setúbal, “Amijik”, pelos Cães
do Mar e SejaDonodoSeuNariz,
“Noite – Homilia para um Perdão”, de Carla Madeira, e “Má
Sorte”, por Buzico!Produções.
A XXIV Festa do Teatro contemplou a Secção Oficial com 11 espetáculos, a Secção Off Mais Festa com nove apresentações, uma
mostra de curtas-metragens, encontros de conversas e três concertos, um dos quais na abertura, com os Delamotta.
No arranque do festival, realizado no Convento de Jesus, o vereador da Cultura, Pedro Pina,
afirmou que a Festa do Teatro, é
uma “referência fundamental no
panorama artístico da cidade, que,
ano após ano, ultrapassa fron-

nUma performance artística que
aliou a música a elementos eletrónicos e multimédia realizou-se a 26 de julho, no Fórum Municipal Luísa Todi, no âmbito do
ciclo Terças com Saramago, inserido nas comemorações do Centenário de José Saramago.
Tendo como ponto de partida a
obra literária infantil “A Maior
Flor do Mundo”, a Disrupção –
Associação Cultural embarcou

numa viagem pelo mundo dos
sons, direcionada a toda a família, numa performance aliciante.
Esta reinterpretação da obra do
Nobel da Literatura português
partiu de uma conceção original
da Disrupção – Associação Cultural, com João Silva, no trompete e eletrónica, André Hencleeday,
guitarra, turntable e eletrónica,
e o convidado Luís Simões, na voz
e narração.

Performance multimédia
reinterpreta Saramago

Uma das estreias foi a peça “Proibido Virar à Esquerda”

teiras e traz a Setúbal pessoas de
muitos pontos do mundo”.
O diretor artístico do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, José Maria Dias, sublinhou

que o certame, que nesta edição,
voltou a ocupar vários espaços
e equipamentos da cidade, manteve a determinação e energia
de sempre.

Espetáculo original partilhou a obra “A Maior Flor do Mundo”
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FADO PROCURA
NOVAS VOZES
EM CONCURSO

O Concurso de Fado de
Setúbal regressa para mais
uma edição à procura novos
talentos da canção da
saudade, em evento
da Câmara Municipal de
Setúbal com a Sociedade
Musical Capricho Setubalense
a realizar em outubro, com
duas semifinais, a 15 e 22,
e uma gala final, a 29.
As inscrições, abertas a
pessoas de todo o país
com pelo menos 16 anos
completados até ao final de
2022, estão a decorrer até
3 de outubro e podem ser
feitas presencialmente na
Divisão de Cultura do
município, no número 7
da Rua Regimento de
Infantaria 11, ou pelo
endereço de correio eletrónico
dicul@mun-setubal.pt.
As duas semifinais, para
todos os fadistas com
candidaturas aceites pela
autarquia, e uma gala final,
para os selecionados nessa
fase eliminatória, ajudam
a eleger os melhores do
concurso, que recebem
prémios monetários e
o convite para integrar
o cartaz musical da Feira
de Sant’Iago 2023.
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ANÚNCIO DO MUNICÍPIO NA FESTA DOS 25 ANOS DA ASSOCIAÇÃO

Moto Clube de Setúbal
vai ter nova sede

O sonho de uma
vida do Moto Clube
de Setúbal vai
concretizar-se.
O presidente do
município anunciou
que a instituição já sabe
onde vai ter a tão
almejada sede, para
poder começar a
construí-la para o ano

O

presidente da Câmara Municipal, André
Martins, anunciou a
20 de agosto, nas comemorações do 25º aniversário do Moto Clube de Setúbal, a
criação da muito desejada sede
para a coletividade.
“O Moto Clube de Setúbal já sabe onde é que vai ser a sua sede e
as condições para poder, no próximo ano, começar a construí-la”,
indicou o autarca, afirmando que
era “uma honra” ter “o privilégio
de estar com o Moto Clube e com
todas as outras coletividades, para
que Setúbal continue a ser uma cidade e um concelho de referência”.

O presidente André Martins destacou o papel social do Moto Clube, que acaba de completar 25 anos

O presidente do Moto Clube,
Paulo Mascarenhas, agradeceu
à Câmara e às juntas de freguesia, admitindo que uma nova
sede “era o sonho de uma vida”,
para que a instituição melhore
as condições de funcionamento
e reduza encargos.
André Martins adiantou que há
um ano estabeleceu “um compromisso” com os dirigentes do

clube e que “desde o início deste mandato autárquico” foi fixado o objetivo de encontrar espaços nos quais algumas instituições “possam, com novas condições de instalação, desenvolver melhor a sua atividade”.
O autarca sublinhou a “diversidade de iniciativas” promovidas
pelo Moto Clube de Setúbal, incluindo na vertente social, e re-

cordou que este ano a autarquia
lhe atribuiu “a mais alta homenagem” da cidade, a Medalha de
Honra, a qual é entregue em 15
de setembro.
Além de tasquinhas de petiscos e
stands de merchandising, os festejos do 25º aniversário do Moto Clube de Setúbal incluíram concertos, um espetáculo de burlesco e demonstrações de freestyle.

Ídolos da Praça comemoram 47 anos
nO presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins,
sublinhou na festa que assinalou
o 47º aniversário do Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da
Praça, a 16 de agosto, a importância do trabalho em conjunto
entre a autarquia e as coletividades para a construção de um
futuro melhor.
“As coletividades são uma dinâmica determinante da comunidade e parceiros fundamentais do
poder local. É em conjunto que
podemos ajudar a sociedade a desenvolver-se”, sublinhou o autar-

Câmara e coletividades trabalham em parceria

ca no evento, realizado na sede
da coletividade.
André Martins destacou que a
presença de representantes de
outras coletividades na festa demonstra que “o movimento associativo se dá bem, apesar das
rivalidades, e contribui para que
Setúbal cresça e tenha um futuro melhor”.
O presidente garantiu que as coletividades podem sempre contar com o apoio do município e
manifestou disponibilidade para
prosseguimento do trabalho em
parceria.

UNIÃO
E PROGRESSO
COM NOVOS
DIRIGENTES

Os novos órgãos sociais do
Grupo Musical e Desportivo
União e Progresso tomaram
posse a 21 de julho, em Vendas
de Azeitão, numa cerimónia
em que a Câmara Municipal
garantiu ser sempre parceira
da coletividade.
Magda Oliveira é a presidente
da nova direção, eleita a 14
de junho e que tem Eduardo
Pato como presidente da
Assembleia Geral e Vítor
Capitolino como presidente
do Conselho Fiscal.
O diretor do Departamento de
Cultura e Desporto da Câmara
Municipal de Setúbal, Luís
Liberato Baptista, assinalou
na cerimónia que “o associativismo implica entrega,
dedicação e tempo, muitas
vezes retirado às famílias e
atividades pessoais”.
O dirigente saudou os que
tornam possível a “dinâmica e
constante regeneração” desta
instituição, a qual “mantém
uma atividade tão regular nas
áreas do desporto e da cultura”.
O responsável deixou o
compromisso de que a
Câmara Municipal de Setúbal
“será sempre um parceiro que
caminhará lado a lado no sentido
do Progresso e da União”.

O Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça foi apontado
como um exemplo de como as
coletividades podem mobilizar
a juventude “para participar na
sociedade e na promoção do saber
viver no coletivo”, já que o atual
presidente da direção, Bruno Vigário, tem apenas 20 anos.
O jovem dirigente da coletividade sublinhou “a força de vontade”
dos moradores da Praça Olga
Morais Sarmento para, a 16 de
agosto de 1975, fundarem o clube, que continua a apostar na
formação e apresenta, este ano,
duas estreias nos campeonatos
distritais, com equipas de futebol
feminino em iniciados e juvenis.

