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LUZ DA MOURISCA
Centro Comercial Alegro
Setúbal

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
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Largo José Afonso, 24-25
265 421 082
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915 174 442
Turismo – Azeitão
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212 180 729
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de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

Exposição das dez melhores
fotografias do passatempo de
fotografia digital inspirado na área
envolvente ao Moinho de Maré da
Mourisca. A imagem vencedora é
escolhida pelo público.
Gratuito
Informações: visitsetubal.com/
Org.: CMS | ICNF | Alegro Setúbal |
FNAC Portugal

20 SÁB . 21H00

18 // 27

FESTA DO TEATRO
Com uma programação eclética e interdisciplinar, o XXIV Festival Internacional do Teatro de Setúbal
apresenta espetáculos de diversos subgéneros, incluindo teatro para a infância, teatro físico e contadores
de histórias, em vários locais.
Reservas: teatroestudiofontenova@gmail.com | Bilheteira: Pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama
Org.: Teatro Estúdio Fontenova | Apoio: CMS

H1 MUSIC BAND

26 SEX . 16H00

26 // 27

27 SÁB . 21H30

Forte de Albarquel

DANÇAS SOCIAIS

FESTAS DO MOINHO
DE MARÉ
DA MOURISCA

EUROVISION LIVE
CONCERT

Parque do Bonfim

UTILIDADE
Emergência | 112
Saúde 24 | 808 242 424

Auditório José Afonso

Herdade da Mourisca

Hospital | 265 549 000
Bombeiros Sapadores
265 522 122
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Capitania | 265 548 270
Apoio à Vítima | 116 006
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Crianças e Jovens | 265 550 600
PSP | 265 522 018
GNR | 265 522 022

Concerto do ciclo Música no
Forte com a banda H1 Music Band,
liderada pelo antigo guarda-redes
Helton, com um reportório que
atravessa o pop, o rock e a bossa
nova.

Concerto de música ao vivo
e animação de Salsa. Evento do
programa Cultura em Movimento.

Gratuito | Org.: CMS

Gratuito | Org: CMS | UF Setúbal

Tasquinhas e concursos de
gastronomia, música e diversões.
Org.: JF Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | CMS

Espetáculo dedicado ao Festival
Eurovisão da Canção. Evento do
programa Cultura em Movimento.
Gratuito | Org: CMS
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EDITORIAL

u

Associativismo
é riqueza insubstituível

S

etúbal tem, desde sempre, riquíssima vida associativa.
Temos centenas de coletividades que prestam, ao conjunto da população do concelho, serviços fundamentais ao desenvolvimento
social, cultural e desportivo de muitos milhares de pessoas e dão contributo indispensável para a coesão social no nosso território.
Dificilmente se poderiam enumerar todos os serviços prestados, todas as atividades desenvolvidas por estas associações que
vivem e dependem, essencialmente, da boa vontade e do empenho de centenas de dirigentes associativos e dos seus associados. O que
é evidente é que são elas que têm o papel mais destacado no desenvolvimento do desporto, da cultura, do ensino da música e das artes;
são elas que, muitas vezes, substituem, com escassos recursos, o próprio Estado nas suas inalienáveis responsabilidades de promover
a inclusão, de contornar o isolamento e de contribuir para o desenvolvimento social, cultural e desportivo de todos os portugueses.
Acreditamos que o associativismo é um bem maior. É uma riqueza insubstituível. Para nós, as associações e coletividades são parceiros
fundamentais das autarquias na prestação de serviços à comunidade, nos mais variados campos e de forma cada vez mais alargada.
Os municípios confrontam-se hoje com novos desafios no domínio social, cultural e político dos seus cidadãos que vão além da sua
capacidade de intervenção. Nos tempos que correm, apenas com o estabelecimento de parcerias fortes e duradouras é possível dar mais
e melhores respostas para corresponder às necessidades e aos anseios das populações que servimos.
Com a sua ação, o movimento associativo dinamiza e mobiliza os cidadãos para o seu envolvimento e participação na vida coletiva.
No concelho de Setúbal, as Marchas
Estamos a preparar a cedência de espaços a associações que permitem
Populares são o mais recente exemplo
da capacidade de mobilização e
a qualificação dos serviços prestados às populações por estas entidades
participação popular do movimento
associativo. Após a pandemia,
as coletividades, com o apoio municipal, assumiram a realização das Marchas, mobilizaram os marchantes e a cultura popular
e promoveram a adesão de milhares de setubalenses e azeitonenses.
O movimento associativo e a cultura popular continuam a ser elementos de base fundamentais na nossa sociedade. Por isso, é com
muito orgulho e sentido de responsabilidade que continuamos a ampliar a nossa rede de parcerias, formais e informais, com todas
estas entidades, das mais pequenas, que trabalham à reduzida escala do seu bairro, às de grande dimensão, que movimentam muitos
milhares de sócios.
São estas as associações a que a autarquia concede apoios significativos, quer financeiros, quer logísticos. A Câmara Municipal instituiu,
por outro lado, instrumentos de regulamentação da sua relação com o movimento associativo, por forma a aumentar a transparência
dessas mesmas relações, equipou-se tecnicamente para apoiar e acompanhar os projetos, alargou a rede de parcerias com vista à criação
de programas desportivos, culturais e sociais abertos à comunidade e apoia a realização de iniciativas que visam a sustentabilidade
financeira das nossas associações.
Este é o preciso contexto em que estamos a criar as condições para que algumas destas entidades, que continuam a ter dificuldades em
encontrar os imprescindíveis espaços para desenvolver as suas atividades, possam, finalmente, ter instalações. Estamos neste momento
a preparar, em estreita colaboração com estas entidades, a cedência de espaços que lhes permitirão iniciar uma nova era em matéria
de qualificação e ampliação dos serviços que prestam às populações do concelho em várias áreas.
A Câmara Municipal tem já garantidos vários espaços com as necessárias condições para acolher estas entidades, assim como irá
avançar para a qualificação das instalações de outras associações, que verão, desta forma, renovadas e ampliadas as suas capacidades
para desenvolver o seu trabalho em prol da comunidade.
Acreditamos que valorizar o nosso movimento associativo é valorizar toda a comunidade setubalense e azeitonense e, por essa razão,
esta é uma das apostas do presente mandato autárquico.

FEIRA DE SANT’IAGO

APOSTA NA HABITAÇÃO

BATARIA DO OUTÃO

A Feira de Sant’Iago regressou em força depois
de dois anos de interrupção forçada. A Feira tem
crescido e mudado com os anos e com a cidade, que
é hoje diferente. Coube-me, em 2004, conduzir
o processo de mudança do certame em resultado
da necessidade de avançarmos com as obras de
qualificação da Avenida Luísa Todi. As obras fizeram-se
e a Avenida está hoje repleta de atividade e de vida
todo o ano. Afirma-se, acima de tudo, como um dos
mais importantes polos turísticos da região, no que
é uma consequência direta das condições que foram
então criadas pela câmara municipal. Seria
impensável para o funcionamento da nossa maior
avenida e para a atratividade da cidade manter hoje
ali este evento, que implicava o encerramento de
um dos principais eixos viários de Setúbal por
praticamente um mês.

A garantia de uma habitação condigna para quem
escolheu Setúbal para viver tem sido prioridade
permanente de quem é responsável pela gestão da
Câmara Municipal de Setúbal há mais de vinte anos. Por
isso, após a criação do programa 1º Direito, decidimos
elaborar a nossa Estratégia Local de Habitação
e avançar com vinte operações de reabilitação e
construção de nova habitação pública, envolvendo um
investimento global superior a 190 milhões de euros
com financiamentos do PRR. Este é um trabalho
feito de diálogo e cooperação para concretizarmos o
programa que as nossas populações escolheram para
a governação da cidade e do concelho. Esse é um
desígnio de que nunca abdicaremos. Não é um caminho
fácil, mas com o empenhamento de todas as entidades
envolvidas temos confiança de que atingiremos o
objetivo de garantir a todos os que escolheram
Setúbal para viver uma habitação condigna.

O concurso público para a concessão e exploração
do Imóvel da 7ª Bataria do Outão foi lançado pelo
Turismo de Portugal no dia 21 de julho. Manifestei,
na ocasião, a nossa satisfação pelo que significa este
ato, pois poderá marcar o fim do período de 24 anos
em que estas instalações se degradaram gravemente.
Satisfação que resulta, primordialmente, de
sabermos que tivemos ativo papel neste processo.
No que nos diz respeito, investimos bastante, nos
últimos anos, na preservação do património histórico
e arquitetónico da nossa cidade, investimento de que
são exemplos, entre muitos outros, a reabilitação
do Convento de Jesus e do Forte de Albarquel. Por
isso, saudamos vigorosamente a iniciativa do Estado,
que detém estas instalações militares, de contribuir,
agora, com a sua parte para a reabilitação do que é
mais um precioso exemplo deste nosso património.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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Convívio de verão
está de regresso
FEIRA DE SANT’IAGO É A RAINHA DAS FESTIVIDADES

O regresso das festas
de verão, depois dos
interregnos impostos
pela pandemia, está a
animar todo o concelho.
Em destaque esteve
a Feira de Sant’Iago,
que, durante dez dias,
atraiu multidões,
proporcionou
divertimentos,
gastronomia, artesanato
e música para todos os
gostos. Mas por todo
o concelho a animação
foi garantida por um
conjunto de festividades
que funcionaram
como ponto de
encontro para famílias
e amigos

M

ais de 30 concertos,
15 produtores regionais, 20 equipamentos diversão e
150 feirantes marcaram a Feira

de Sant’Iago 2022, que regressou, entre os dias 29 de julho e
7 de agosto, após dois anos de
interrupção devido à covid-19.
O maior evento do género rea-

lizado a sul do Tejo apresentou
o tradicional programa de concertos, divertimentos, artesanato e gastronomia, com a presença de 30 restaurantes, realização

de showcookings, um espaço pedagógico e áreas empresariais
e dedicadas às associações desportivas e culturais.
O presidente da Câmara Muni-
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cipal, André Martins, sobre a edição de 2022 da Feira de Sant’Iago, que contou com o apoio institucional das juntas de freguesia, destacou o “o empenho e a
dedicação de todos” os que estiveram envolvidos na organização, devido ao “esforço acrescido” que esta edição representou
para que fique como “uma referência” na memória coletiva.
Memória feita dos bons momentos proporcionados no Parque
Sant’Iago, nas Manteigadas, que
voltou a encher-se de vida para
uma festa popular com o ritmo e
sabor da tradição setubalense.
A música aqueceu todas as noites o Palco Principal, com dezena e meia de concertos de grandes nomes da lusofonia e o Palco Encontros, que apresentou espetáculos de cariz popular, de
fado, de músicas do mundo, com
jovens talentos e de dança.
Os Expensive Soul, na abertura, seguidos de Nelson Freitas,
Frankie Chavez, Cláudia Pascoal, Voodoo Marmalade, Tiago
Nacarato, Ana Moura, Valete, Capitão Fausto, Lura, Sean Riley &
The Slowriders, Amor Electro e
Quim Barreiros, este a encerrar
com chave de ouro a edição deste ano, preencheram o cartaz
eclético e multigeracional que
atuou no Palco Principal.
Já o Palco Encontros foi também
dinamizado por eventos diariamente, incluindo uma homenagem a Zeca Afonso.
Além do programa dos dois palcos, a animação também se fez

pelas ruas do recinto da feira, com
artes performativas e música, envolvendo companhias e grupos
de teatro locais, grupos de samba, bandas filarmónicas e dixie.
As praias de Setúbal foram o tema da edição deste ano e centraram atenções no pavilhão do
município, com Albarquel, Figueirinha, Galapos, Galapinhos,
Creiro e Portinho da Arrábida
a mostrarem porque são reconhecidas pela beleza natural e
elogiadas pelas condições excecionais de usufruto.
O trabalho desenvolvido pelas
cinco juntas de freguesia em prol
da modernização do concelho
para aumento da qualidade de
vida também esteve em destaque com um espaço próprio.
No recinto não faltaram as tasquinhas de gastronomia regional e
petiscos, a par de mostras institucionais e de artesanato, assim
como os muito procurados carrosséis e divertimentos para todas
as idades.
OFERTA NO CONCELHO

Gastronomia, música e divertimentos foram, de um modo geral, os atrativos de outras festas
que garantiram animação nas
cinco freguesias do concelho.
O movimento associativo mostrou o que tem de melhor e dinamizou a Festanima, nas Escarpas de Santos Nicolau, em
São Sebastião, entre os dias 15
e 24 de julho, e o Fest’Asso, no
Largo José Afonso, na União das
Freguesias de Setúbal, entre 25
de junho e 10 de julho.
Em Vila Nogueira de Azeitão, um
programa com um misto de festividades populares e religiosas
marcou mais uma edição das
Festas da Arrábida e de Azeitão,
entre os dias 30 de junho e 3
de julho, com um concerto de
Quim Barreiros a levar uma enchente ao “rossio” na noite de
encerramento.
Música, atividades para crianças
e gastronomia foram os ingredientes da Festa de Verão do Clube Desportivo, Cultural e Recreativo de Gâmbia, realizada entre
os dias 30 de junho e 3 de julho,
na sede daquela coletividade da
freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
Já as celebrações religiosas foram o mote para as Festas do Novo Círio de Nossa Senhora da
Arrábida, entre os dias 5 e 10 de
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julho, num evento organizado por
uma comissão de festas com o
apoio da União das Freguesias de
Setúbal e da Câmara Municipal.
No Bairro do Troino, no dia 2 de
julho, os moradores foram desafiados a participar num conjunto de jogos tradicionais para
todas as idades, na iniciativa
Troino a Brincar, integrada no
projeto Bairro Cool, organizado pela Associação Bairro Cool,
com os apoios da Câmara Municipal e da União das Freguesias de Setúbal.
O programa municipal “Cultura
em Movimento” também saiu à
rua nas noites de julho com sessões fado em todas as freguesias e a exibição de cinema ao
ar livre.
A cultura árabe mostrou-se entre os dias 15 e 17 de julho no
Maktub Dance Festival, no Parque do Bonfim, com um conjunto de eventos que incluíram
performances de dança, concertos, mostras de produtos típicos e uma tertúlia.
O certame, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, em
colaboração com Catarina Branco Oriental Studio, divulgou saberes e sabores de algumas referências que constituem a cultura árabe.
AGOSTO CALOROSO

Depois de um início de verão em
festa, agosto não baixa o ritmo
da animação com eventos para
todos os gostos.
O programa Cultura em Movimento vai continuar a levar noites de fado às cinco freguesias,
bem como sessões de cinema ao
ar livre.
A meio do mês, entre os dias 13
e 15, os pescadores homenageiam Nossa Senhora do Rosário de Troia com celebrações
religiosas e diversões em Setúbal e Troia, além do tradicional
círio pelo rio Sado, com barcos
engalanados que transportam
a santa padroeira entre as duas
margens.
Já as Festas do Moinho de Maré
da Mourisca unem o movimento associativo das freguesias do
Sado e de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra entre os dias 26 e 28,
num evento em que a gastronomia é rainha, com várias tasquinhas a servirem petiscos regionais e com concursos que premeiam os melhores pratos.
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BAIRRO SANTOS NICOLAU VENCE EDIÇÃO DESTE ANO

Marchas Populares
voltam a desfilar

As Marchas Populares
mostraram-se ao
público após dois anos
de interregno nos
desfiles devido
à pandemia. A tradição
e o brio bairrista
voltaram a desfilar,
desta vez na Avenida
Luísa Todi e no Pavilhão
das Manteigadas

u

PIQUENICÃO
JUNTA
CENTENAS
EM CONVÍVIO
O Bairro Santos Nicolau venceu e juntou, ainda, os prémios de melhor cenografia, figurino e música

O

Núcleo dos Amigos do
Bairro Santos Nicolau
venceu as Marchas
Populares de Setúbal
2022, numa decisão tomada após
os desfiles apresentados no concurso realizado na noite do dia 2
de julho, no Pavilhão Municipal
das Manteigadas. As cinco coletividades participantes na edição deste ano apresentaram-se
ao público no dia 25 de junho,
num desfile que encheu de gente e animação a Avenida Luísa
Todi, após uma paragem de dois
anos motivada pela pandemia de
covid-19. Uma semana depois, o
júri da prova, presidido por Piedade Fernandes, avaliou as marchas concorrentes nos desfiles

O presidente
do município participou
na festa que contou
com mais de 700
pessoas

O prémio de Melhor Madrinha foi atribuído a Sara Margarida

realizados no Pavilhão Municipal das Manteigadas e atribuiu
o primeiro lugar ao Núcleo dos
Amigos do Bairro Santos Nicolau, que ganhou também os prémios de melhores Cenografia, Figurino e Música.
O segundo lugar do concurso das
Marchas Populares de Setúbal
de 2022 foi atribuído à União

Desportiva e Recreativa das Pontes, que arrecadou a distinção de
Melhor Coreografia, juntamente com o Prémio Desfile, este último definido com base na atuação das coletividades na Avenida Luísa Todi.
O Clube Recreativo Palhavã ficou no terceiro lugar, recebendo
o prémio de Melhor Letra, se-

guindo-se, na quarta posição, o
Grupo Desportivo Independente e, no quinto lugar, o Grupo
Desportivo Setubalense “Os 13”.
Sara Margarida, do Grupo Desportivo Independente, venceu
o prémio Melhor Madrinha.
Além de Piedade Fernandes enquanto presidente, o júri do concurso integrou Joana Gomes (cenografia), Marina Sacramento
(coreografia), José Nova (figurino), Inês Duarte (letra) e Délio
Gonçalves (música).
A entrega de prémios realizou-se no dia 10 de julho, na Casa da
Baía, numa cerimónia em que o
presidente da Câmara Municipal,
André Martins, salientou que as
marchas populares são o resultado do trabalho mobilizador das
coletividades e importantes para
dar vida aos bairros da cidade.

O Executivo municipal e
os presidentes das juntas
de freguesia marcaram
presença no tradicional
Piquenicão Concelhio
da comunidade sénior,
que juntou mais de sete
centenas de pessoas no
Parque Sant’Iago, no dia
26 de junho. A 19ª edição
do evento decorreu entre
as dez da manhã e as cinco
da tarde num ambiente
festivo que incluiu um
concurso de manjericos
e vários momentos de baile
pelo Trio Abel Geada, com
apoio ao bar assegurado
pelo Grupo de Danças
e Cantares do Faralhão.
O Piquenicão Concelhio
proporcionou ainda
um almoço de
confraternização.

Comunidade sénior decora santos populares
nUma festa realizada no dia 29
de junho no Parque Sant’Iago,
com a participação de mais de
uma centena de idosos de oito
instituições, encerrou as comemorações dos santos populares
da comunidade sénior do concelho, organizadas pela Câmara
Municipal.
A iniciativa começou algumas semanas antes, através do Grupo
EnvelheSeres, com a elaboração

O convívio entre gerações deu outra cor às festas dos santos populares

de um conjunto de decorações
alusivas aos santos populares,
as quais foram depois colocadas nos largos da Misericórdia
e da Ribeira Velha e no Parque
Sant’Iago.
A festa de encerramento, que contou com a presença do vereador
com o pelouro dos Direitos Sociais, Pedro Pina, incluiu um lanche, apresentação de marchas populares e baile.

O EnvelheSeres é um grupo informal composto por técnicos
e técnicas de entidades locais
com intervenção na área do envelhecimento e tem como objetivo a promoção do conhecimento sobre aspetos associados a esta questão, dinamizando ações direcionadas à população sénior, tendo em vista o
exercício da cidadania participativa e inclusiva.
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CÂMARA CONTINUA A MELHORAR INFRAESTRUTURAS

Obras requalificam
vários pontos do concelho

Várias obras de
repavimentação de
arruamentos e na rede
de abastecimento
de água foram lançadas.
A autarquia investe
na modernização
do território

A

Câmara Municipal lançou obras de repavimentação de vários
arruamentos da cidade, como na Avenida Baía de Setúbal, no Bairro Santos Nicolau
e na Estrada dos Ciprestes, e de
prolongamento da rede de água,
em Azeitão.
Para melhorar as condições de
circulação e de segurança rodoviária, foi beneficiada uma área
total de quase 12.700 metros
quadrados no conjunto dos vários arruamentos, com a aplicação de 1610 toneladas de massas asfálticas e o investimento
de cerca de 135 mil euros.
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As repavimentações têm contribuído para a melhoria da segurança rodoviária no concelho

As obras no Bairro Santos Nicolau, em sete arruamentos e que
contaram com massas asfálticas
adquiridas pela Junta de Freguesia de São Sebastião, e na Estrada
dos Ciprestes realizaram-se por
administração direta, com a da
Avenida Baía de Setúbal a ser
concretizada por empreitada.
Na Estrada dos Ciprestes o alvo de
repavimentação foi o troço entre
o cruzamento da Varzinha e o limite do concelho, enquanto na
Avenida Baía de Setúbal foi melhorado o troço entre o viaduto da

Cachofarra e a passagem de nível.
No Bairro Santos Nicolau procedeu-se à repavimentação de troços nas ruas Dr. José Barros Vasconcelos, Major Pedroso Gamito, Dr. António Rodrigues da Costa, Dom José Guimarães e Torres,
Dr. Fernando Garcia e Rodrigo
Ferreira da Costa e da Avenida
Belo Horizonte.
A Câmara também lançou uma
obra, por empreitada, de beneficiação na Rua João Vaz, com
trabalhos que incluem a criação
de passeios mais amplos e um

novo pavimento rodoviário.
Em paralelo, o município está a
prolongar a rede de água na Estrada do Porto Velho, na Aldeia da
Piedade, Azeitão, orçada em perto de 50 mil euros.
Em resposta a solicitações dos
moradores, cujas captações têm
secado, estão a ser renovados dois
troços da rede de água com a implantação de condutas, ligação à
rede, execução e restabelecimento de sete ramais domiciliários
e instalação de três marcos de
incêndio e de uma descarga.

BREVES

INVESTIMENTO GERA EMPREGO

LIMPEZA ANALISA LIXO EM PRAIA

O presidente da Câmara Municipal, André Martins, saudou a Mercadona
por ter contratado 65 trabalhadores, todos com contrato sem termo,
para a loja inaugurada em 28 de junho em Setúbal. Na inauguração
daquele espaço comercial, o autarca sublinhou que a questão do
emprego é “a primeira preocupação” para a autarquia e que Setúbal, hoje,
“está menos dependente de Lisboa”, porque “os investidores aqui têm
sempre uma componente muito importante, quando não é na totalidade”,
de contratação de mão de obra local.

Mais de uma dezena de voluntários participaram numa ação de
monitorização e limpeza na Praia de Albarquel, numa iniciativa
de sensibilização ambiental realizada em 2 de julho. Organizada pela
Associação Portuguesa do Lixo Marinho, com o apoio da Câmara
Municipal, a ação, incluída no programa Bandeira Azul 2022, teve o
objetivo de avaliar o tipo de lixo existente na praia. As beatas de cigarro
foram o resíduo mais recolhido, seguidas de microplásticos. Uma nova
ação em Albarquel está agendada para 17 de setembro.

AUTORIDADE
SEM RECURSOS
PREOCUPA
MUNICÍPIO
As dificuldades das forças da
autoridade de disponibilizar,
sem recorrer a serviços
gratificados, recursos humanos
para garantir a segurança em
períodos como nos de alerta
de contingência decretados
por risco de incêndio,
motivaram, a 14 de julho, a
realização de uma reunião
do Conselho Municipal de
Segurança de Setúbal.
A Câmara Municipal concluiu
haver a necessidade de um
encontro urgente do Conselho
Municipal de Segurança para
debater estas questões e
solicitar uma reunião ao
ministro da Administração
Interna para procurar soluções
para a escassez das forças da
autoridade no concelho.
A vice-presidente da Câmara
Municipal, Carla Guerreiro,
transmitiu aos representantes
da GNR, PSP e Capitania do
Porto de Setúbal a preocupação
da autarquia não só com aquela
dificuldade, mas também
com a necessidade de pagar
serviços gratificados para
fazer cumprir despachos do
Governo em que se declara
Situação de Contingência.
A autarquia manifestou total
compreensão com as “reais
dificuldades sentidas no terreno
pelos operacionais da GNR,
PSP e Polícia Marítima” e
comunicou àquelas forças a
total discordância do município
com a obrigatoriedade de
pagamento de serviços
gratificados para cumprir
“uma função central do Estado
e que, no caso do período de
contingência, resulta de uma
imposição do Governo”.
A vice-presidente da autarquia
considera que o Governo, ao
proibir a circulação em zonas
florestais, deve, igualmente,
“garantir os necessários meios
para fiscalizar essa proibição sem
colocar as câmaras municipais
perante a obrigação de pagamento de serviços gratificados
para cumprir o que é uma
função inalienável do Estado”.
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AUTARQUIAS
EXIGEM
TRANSPORTES
SEM FALHAS
A Câmara Municipal e as
juntas de freguesia de Setúbal
continuam preocupadas com
as falhas verificadas com
o serviço de transportes
públicos rodoviários, exigindo à
operadora a implementação
de medidas para que o mesmo
seja rapidamente normalizado.
Num comunicado conjunto
emitido a 1 de agosto, dois
meses após o início do serviço
da Carris Metropolitana no
concelho, as autarquias de
Setúbal identificam que as
“falhas mais graves continuam
a ser a supressão de horários,
os contantes e significativos
atrasos no funcionamento de
várias linhas e a falta de
informação sobre horários
aos utentes”.
A Câmara Municipal e as
juntas de freguesia do Sado, de
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra,
de Azeitão e de São Sebastião
e a União das Freguesias de
Setúbal manifestam “veemente
protesto pelas dificuldades
que a Carris Metropolitana
tem causado a todos os que
dependem destes transportes
públicos”.
As autarquias exigem,
igualmente, que a Alsa-Todi,
responsável pela operação do
serviço no concelho, preste,
“urgentemente, todos os
esclarecimentos necessários
que motivam as dificuldades
registadas nestes dois meses do
serviço da Carris Metropolitana”,
acrescentando que ser
“necessário que as empresas
transportadoras cumpram os
contratos que ganharam
através de concurso público”.
A Câmara Municipal de Setúbal,
responsável, como os restantes
municípios da Área
Metropolitana de Lisboa,
pelo financiamento da Carris
Metropolitana, continuar a
defender a importância da
gestão pública do serviço
de transportes coletivos,
responsável, entre outros
benefícios, pela baixa de preço
da bilhética praticada no
território metropolitano.
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Um projeto da
Fundação Calouste
Gulbenkian foi criado
especificamente para
ajudar no combate
à pobreza energética.
A população pode
encontrar todas as
informações no Ponto
de Transição instalado
na Avenida Luísa Todi
até ao final de agosto

O

Ponto de Transição,
projeto da Fundação
Calouste Gulbenkian a
funcionar num contentor instalado na Avenida Luísa
Todi, proporciona aconselhamento à população sobre formas
de rentabilizar os consumos energéticos domésticos.
Inaugurado, a 17 de fevereiro,
junto do Mercado de 2 de Abril,
o projeto mudou-se em junho
para a placa central da principal
avenida da cidade, perto do Mercado do Livramento, onde se
mantém até final de agosto, disponível, de forma gratuita, para
todos os munícipes.
O Ponto de Transição conta com
o apoio de um perito qualificado para prestar aconselhamen-
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Técnicos ajudam a poupar energia e melhorar conforto térmico das habitações

PONTO DE TRANSIÇÃO ACONSELHA SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Projeto melhora
conforto e consumo
de energia em casa

to sobre faturas de eletricidade
e gás, bem como informação sobre a obtenção de financiamento para a renovação energética
das habitações e apoio ao preenchimento de candidaturas.
No local, ou ainda pelo endereço
contacto@ponto-de-transicao.pt
ou telefone 925 260 049, é possível agendar, igualmente sem

custos, uma avaliação energética técnica à habitação.
O projeto procura melhorar o
conforto térmico das habitações,
reduzir despesas com energia e
otimizar a eficiência energética
das casas, o que constitui uma
resposta inovadora e de proximidade no combate à pobreza
energética, promovendo o en-

volvimento dos cidadãos no caminho para a descarbonização.
O Ponto de Transição está aberto ao público das 10h00 às 14h00
às segundas e quintas, das 13h00
às 17h00 às terças e sextas e das
10h00 às 17h00 às quartas. O
espaço funciona também no primeiro sábado de agosto, dia 6,
das 10h00 às 13h00.

BREVES

SEGURANÇA OTIMIZADA

ASSOCIAÇÃO RENOVADA

A Câmara Municipal de Setúbal foi reeleita para o Comité Executivo
do Fórum Europeu de Segurança Urbana, rede destinada a fortalecer
as políticas de prevenção da criminalidade e o respeito pelos direitos
humanos, constituída por 250 governos locais. O Comité Executivo,
no qual Setúbal é representada pelo presidente da autarquia, André
Martins, determina as políticas e estratégias do Fórum, além de o
representar em redes estabelecidas com outras entidades.

Os órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Setúbal (AHBVS) para o triénio 2022/2025, tomaram posse numa
cerimónia realizada no dia 30 junho, no quartel daquela entidade de
proteção civil. Na sequência de eleições realizadas a 23 de junho,
foram empossados os membros dos órgãos sociais para os próximos
três anos, presididos por Sérgio Varela, na Direção, José Luís Bucho,
na Assembleia-Geral, e Vítor Algarvio, no Conselho Fiscal.

SAÚDE

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
AGOSTO 2022

SETÚBAL, PALMELA E SESIMBRA DEFENDEM CENTRO HOSPITALAR

Municípios reclamam
medidas para as urgências

As câmaras municipais
de Setúbal, Palmela
e Sesimbra exigem ao
Governo a adoção de
medidas para resolver
as dificuldades nas
urgências do Centro
Hospitalar de Setúbal.
As autarquias
manifestam
solidariedade com os
profissionais de saúde
e as populações

N

um comunicado conjunto divulgado a 23
de junho, as câmaras
municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra exigi-

O Centro Hospitalar de Setúbal é formado pelo Hospital de São Bernardo e pelo Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão

ram ao Governo a implementação de soluções capazes de resolver as dificuldades sentidas

nos serviços de urgência do Centro Hospitalar de Setúbal.
Os três municípios entendem ser

fundamental colocar em prática
“soluções concretas e urgentes
para resolver as dificuldades nos

Câmara comprometida
com valorização da saúde
nO compromisso total da Câmara Municipal com a valorização
dos profissionais de saúde foi
transmitido pelo vereador Pedro Pina na entrega das distinções do Prémio GID, realizada
no Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão.
O vereador com o pelouro da
Saúde afirmou que todos os momentos que “contribuam para a
valorização do Hospital de Setúbal e dos seus profissionais têm
de contar com a presença da Câmara Municipal de Setúbal”, parceira do Gabinete de Investigação e Desenvolvimento (GID) do
Centro Hospitalar de Setúbal
(CHS) na atribuição do prémio.
A quinta edição do Prémio GID,

que Pedro Pina considerou uma
“componente da valorização da
investigação de todos os profissionais” do CHS, distinguiu o
melhor artigo publicado por médicos e enfermeiros do centro
hospitalar em 2020, tendo recebido um total de 22 candidaturas.
O primeiro prémio foi atribuído
a Isa Santos, médica do Serviço
de Cirurgia Geral, pelo trabalho
da categoria “Artigo Original”
intitulado “CXCL5-mediated recruitment of neutrophils into the
peritoneal cavity of Gdf15-deficient mice protects against abdominal sepsis”, desenvolvido
no Instituto Gulbenkian para a
Ciência.

A médica Isa Santos recebeu a principal distinção do Prémio GID de 2020

O trabalho, que envolveu uma
equipa de mais uma dezena
de investigadores, centra-se na

sépsis, um complexo processo
inflamatório que gera uma resposta extrema do organismo e
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serviços de urgência” do Centro
Hospitalar de Setúbal, “que afetam a prestação de cuidados de
saúde às populações da região”.
O comunicado assinado pelos
três presidentes, André Martins,
Álvaro Amaro e Francisco de Jesus, respetivamente das autarquias de Setúbal, Palmela e Sesimbra, sublinha que “impõem-se soluções rápidas e permanentes para estes problemas, de
forma a impedir o agravamento
da qualidade dos serviços prestados nestes hospitais”.
O documento refere que “os profissionais de saúde destes hospitais, em especial os médicos dos
serviços de obstetrícia e ortopedia”, merecem “total solidariedade e apoio por continuarem a
trabalhar empenhadamente num
quadro de reiterada falta de resposta de quem tem a responsabilidade de resolver os problemas do
SNS [Serviço Nacional de Saúde]”.
As autarquias “saúdam todos os
profissionais destes hospitais por
continuarem a prestar, com a necessária qualidade, os indispensáveis serviços essenciais” aos habitantes destes concelhos, perante “o arrastamento das dificuldades registadas na prestação
de cuidados de saúde às populações servidas pelo Centro Hospitalar de Setúbal”, às quais é manifestada “total solidariedade”.
é uma das principais causas de
morte em todo o mundo.
Leonor Parreira, médica do Serviço de Cardiologia, conquistou
o segundo prémio com o artigo
“Successful ablation of premature ventricular contractions exclusively guided by epicardial
and endocardial non-invasive
mapping (ECGI) and confirmed
by substrate mapping”, da categoria “Casos Clínicos” que relata o tratamento aplicado, com
sucesso, a um doente com muitas extrassístoles.
Marta Castro Jesus recebeu o terceiro, com com o trabalho “Administrar Terapêutica por via intramuscular em Pediatria: Revisão integrativa da Literatura”, da
categoria “Revisões” e realizado
em coautoria com Carla Sofia Trindade, Josefina Lopes e Ana Lúcia
Ramos. As autoras foram os primeiros profissionais de enfermagem a conseguir um lugar entre
os três primeiros no Prémio GID.
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ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE AZEITÃO

HOUVE MELHORIAS NOTÓRIAS
Sónia Paulo, a
nova presidente da
Junta de Freguesia
de Azeitão, garante
que as freguesias
de Azeitão estão
hoje mais fortes
em resultado da
união de São Simão
e São Lourenço.
Aponta melhorias
na qualidade dos
espaços públicos
da freguesia e
assume como
prioridade continuar
a melhorar as ruas
de Azeitão, muitas
ainda em terra
batida
nQue balanço faz destes primeiros nove meses de mandato?
Um balanço positivo e repleto
de desafios. Somos um executivo recentemente eleito e eu, enquanto presidente, tive de me
inteirar muito rapidamente de
toda a dinâmica de uma junta de
freguesia, e das competências que
tem, para definir a estratégia para
os próximos anos de mandato.
Que análise faz do processo
de transferência de competências da Câmara Municipal
para as juntas de freguesia?
É um processo que tem vindo,
desde a sua implementação, a
ser enriquecido com a transferência de cada vez mais competências. Estamos perante trans-

ferências que fazem todo o sentido, uma vez que a junta de freguesia tem um contacto de muito maior proximidade com os
seus “fregueses”. Conseguimos,
com os mesmos recursos, ter outro tipo de eficácia no trabalho
em todas as vertentes que temos
responsabilidades.
Estamos, pois, perante um balanço positivo deste processo?
Sim, com os desafios que, naturalmente, estão associados a esta transferência de competências,
que agora foram alargadas e às
quais esperamos ser capazes de
dar a resposta necessária.

A Junta de Freguesia de Azeitão é o resultado da união das
freguesias de São Lourenço
e São Simão. A junção destas
duas juntas foi uma medida
positiva?
Ouvimos muitas vezes referências a juntas de freguesia que foram prejudicadas com a união
e que têm como objetivo voltar
ao que eram. Acho, no entanto,
que, no atual modelo, as duas
antigas juntas de Azeitão se
tornam mais fortes porque, por
exemplo, se olharmos para as
receitas próprias que esta junta tem hoje em dia, elas estão
todas alocadas à totalidade do
território da antiga freguesia de

São Lourenço. Se houver, de novo, uma divisão administrativa
do território nestas duas freguesias, naturalmente a freguesia de
São Simão sairia prejudicada.
Quanto à preservação das
identidades dos territórios das
duas freguesias, foi benéfica
esta união ou há, pelo contrário, algumas resistências da
parte das populações?
O que sinto hoje é que não há
essa resistência. As pessoas têm
um sentido de pertença à terra.
Até o facto de passar a ser tudo
Azeitão beneficiou algumas áreas
que se sentiam quase discriminadas, como se Azeitão fosse exclusivamente a freguesia de São
Lourenço e mais a área de Vila
Nogueira. Conseguimos, preservar a identidade de cada área e
temos mais força enquanto freguesia, assim como há maior
sentido de pertença e união.

u

Sendo Azeitão a freguesia mais
distante da sede do concelho,
qual é a relação que, quer a
freguesia, quer a população,
têm com Setúbal, enquanto
sede do concelho?
A distância é notada geográfica e
sentimentalmente. Azeitão sente, por vezes, que está longe de
Setúbal, mas parece-me que esse
sentimento tem vindo a ser diminuído com o passar do tempo e com o olhar que o próprio
município tem hoje sobre Azeitão. Temos vindo também a estreitar os laços num trabalho articulado entre o Município e a
Junta.
Mas ainda há caminho a percorrer neste sentido.
Quais diria que são os principais problemas que urge resolver neste território?
Quando olhamos para Azeitão
percebe-se que as melhorias nos

NASCIDA E CRIADA EM AZEITÃO

Sónia Paulo, 37 anos, “nascida e criada em Azeitão”, como gosta
de dizer, está, desde muito jovem, ligada ao movimento associativo da freguesia em resultado da sua “militância” na Sociedade
Filarmónica Perpétua Azeitonense, onde se iniciou no ballet, fez
teatro e participou na marcha popular da coletividade. “Todas
estas vertentes são uma paixão”, confessa. Profissionalmente,
declara-se consultadora pedagógica.

últimos anos são notórias. Melhorámos a qualidade dos espaços públicos e requalificámos outros. Azeitão é um belíssimo postal do município.
Temos agora de continuar a melhorar as nossas ruas, muitas das
quais continuam a ser em terra
batida. Há, por outro lado, vários problemas no que diz respeito a infraestruturas de saneamento básico. Este tem de ser o
foco do município e da junta nas
próximas intervenções na freguesia, ainda que seja de notar
que são muitas as obras que estão a ser desenvolvidas nesse
sentido.
Temos um problema gritante,
que necessitará, além do trabalho da junta e da câmara, ajuda
de toda a população. Estou a falar do lixo, matéria em que estamos a ter dificuldade em inverter alguns comportamentos
relacionados com a deposição
de resíduos indevidos junto dos
contentores. Vivemos numa terra que é bonita por natureza e é
bom que todos tenhamos a noção de que a temos de estimar e
manter limpa. Recordo que estamos sempre disponíveis para
dar toda a informação necessária para manter Azeitão cada
vez mais limpa.
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?
É exigente, mas é este contacto
de proximidade com as pessoas
que nos faz produzir mais e melhor trabalho, que faz com que
as ouçamos de forma mais particular e passemos a sentir as suas
necessidades como nossas.

O que é que move uma autarca como a presidente da Junta de Freguesia de Azeitão?
A minha maior motivação é devolver à terra o que sinto que recebi nestes anos. Nasci aqui e
aqui fui criada, sou o que sou
hoje naturalmente por influência deste espaço e, por isso, reconheço que me foi dada a oportunidade de contribuir para continuar a desenvolver Azeitão e
dar-lhe cada vez mais melhorias.

PLANO CENTRAL
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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

GRANDES MUDANÇAS MARCAM
FREGUESIA NOS ÚLTIMOS ANOS
Rui Canas,
presidente da União
das Freguesias de
Setúbal, entra no
derradeiro mandato
com a certeza de
que o contributo
que deu para a
solução dos
problemas é muito
satisfatório e
reconhecido.
O autarca destaca
o Movimento
Associativo como
enorme mais-valia
da freguesia

nQue balanço faz destes primeiros nove meses de mandato?
O balanço que fazemos é muito
positivo. Concluímos alguns dos
projetos que já vinham do mandato anterior e continuámos o
plano de trabalho que tínhamos.
Recebemos novas competências
da Câmara Municipal, nomeadamente na varredura urbana, e estamos a preparar a receção dos
espaços verdes, área em que vamos corrigir alguns aspetos, nomeadamente com alguns investimentos que são necessários para
dotar com melhores condições as
equipas que fazem este trabalho.
Que análise faz do processo de
transferência de meios e competências da Câmara Municipal para as freguesias?

As condições materiais destas
transferências são muito satisfatórias. Estamos, para já, a trabalhar no sentido de corrigir algumas questões com o recrutamento de mais pessoal. Já no que
diz respeito aos equipamentos,
adquirimos uma nova viatura,
equipamentos movidos a baterias elétricas e quatro triciclos
elétricos. Em relação aos espaços
verdes, estamos a preparar-nos
para, no início do ano, assumir
novamente essas responsabilidades. Acreditamos que vamos
conseguir dar uma boa resposta.

A União das Freguesias de Setúbal (UFS) é o resultado da
junção das freguesias de Santa Maria, São Julião e Nossa
Senhora Anunciada, sendo Rui
Canas o seu primeiro presidente. A unificação foi uma
medida positiva?
Na altura, como presidente da Assembleia de Freguesia da Anunciada, fui contra esta fusão por
razões que, em alguns casos, ainda hoje fazem sentido, nomeadamente, a questão da proximidade. Somos quem está mais perto das pessoas e este é um fator
decisivo para o envolvimento com
as populações. É claro que, numa freguesia que, em vez de oito ou treze mil pessoas, tem 46

mil habitantes, as coisas são mais
complexas, embora continuemos
a fazer grande esforço para estar sempre perto das pessoas.
Hoje, temos alguma dificuldade
em dizer se valia a pena, ou não,
voltarmos a ter as três freguesias. Montámos nesta União das
Freguesias um conjunto de novos serviços que fazem com que
fosse agora mais difícil, na minha opinião, voltar ao que tínhamos antes. Mas a vida mostra
que tudo é possível e se for vontade das populações que isso
aconteça, com certeza que os seus
autarcas as acompanharão nesse processo.

A UFS tem mantido uma prática de grande envolvimento
com o Movimento Associativo.
A que se deve esta aposta?
Temos mais clubes, coletividades e associações do que todas

u

as outras freguesias. Isto é para
nós uma grande mais-valia. É
nesse contexto que temos, desde
o mandato passado, um regulamento de apoio ao Movimento
Associativo. Temos, também,
acordos de parceria firmados
com todas as associações, alguns
com a duração do mandato da
junta. A última grande aposta
que fizemos neste setor foi pôr
a Escola Conde Ferreira, que é
um centro de recursos pedagógicos e culturais, ao serviço do
nosso movimento associativo
para que se possam desenvolver ali projetos especiais e inovadores.
Quais diria que são os principais problemas que urge resolver neste território?
A Câmara Municipal tem feito
grandes intervenções de qualificação e requalificação. A dife-

SETUBALENSE E LIGADO AO MAR

Rui Canas está ligado à freguesia a que preside desde 2009,
ano em que foi eleito presidente da Assembleia de Freguesia da
Anunciada. A partir de 2013, assume responsabilidades como
primeiro presidente da União das Freguesias de Setúbal, em
resultado da fusão de três freguesias urbanas da cidade:
Anunciada, São Julião e Santa Maria.
Nascido em Setúbal, na Avenida Luísa Todi, e desde sempre
profundamente ligado ao mar, este setubalense de 59 anos iniciou,
no fim de 2021, o seu último mandato como presidente da UFS.

rença de há nove anos para cá
é enorme e se tivéssemos de a
traduzir numa listagem ela seria
bastante exaustiva. Quero apenas lembrar o que foi feito nos
bairros dos Pescadores e do Grito do Povo. Claro que temos outros desafios. Falta-nos fazer
algumas intervenções na zona
poente do Bairro do Troino, nomeadamente nos esgotos, águas,
mobilidade, estacionamento e
dinamização económica, à semelhança do que se fez na zona
nascente. Há também desafios
em bairros já com algumas décadas, que estão desadequados
das necessidades de vida das
populações, como são os casos
do Montalvão, da Urbisado e
das Amoreiras.
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?
É uma preocupação e um desafio.
Uma preocupação porque acabamos por conhecer parte muito significativa da nossa realidade. Um desafio porque é preciso saber como conseguimos mobilizar a junta de freguesia, a câmara, as outras entidades e a população em função das respostas que é necessário dar. Temos
cada vez mais de alargar este
trabalho porque só com a colaboração das pessoas é que muitas coisas se podem resolver.
O que move um autarca como
o presidente UFS?
Move o facto de ser de Setúbal,
de gostar de Setúbal, de sentir
as coisas e de termos a possibilidade de sermos agentes da solução de problemas. Fundamentalmente isso...
No final deste mandato cumprirei os três mandatos que a lei
me permite como presidente e
sairei não totalmente satisfeito
com o que fiz, porque gostaria de
ter feito muito mais, mas com a
certeza de que o contributo que
demos na solução dos problemas é muito satisfatório e é reconhecido pelas pessoas. É isso
que me move: a prestação de um
serviço público e fazer evoluir estas freguesias.
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Autarcas no terreno
identificam necessidades

OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO

O “Ouvir a População,
Construir o Futuro”
está a percorrer
as freguesias do
concelho. A promoção
da relação de
proximidade entre
a população e os
órgãos autárquicos
é objetivo do projeto
municipal

O

s executivos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de
Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra percorreram várias
localidades no dia 8 de julho
para visitar intervenções recentemente realizadas, designada-

u

Os autarcas estão a proceder ao levantamento de necessidades em visitas às freguesias

mente ao nível da rede viária, e
identificar necessidades sentidas.
A deslocação realizada no âm-

bito do projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro” permitiu fazer o levantamento de algu-

mas necessidades de intervenção na freguesia em áreas como
a rede viária, saneamento, es-

paços verdes e equipamentos.
“Percorremos os espaços públicos, conversamos com as pessoas, ouvimos as suas preocupações e expectativas, para que todos em conjunto possamos continuar a construir um futuro
melhor para aqueles que escolheram Setúbal para viver e, em
particular, esta freguesia”, destacou o presidente da Câmara Municipal, André Martins.
No que diz respeito a projetos
futuros, o autarca sublinhou o
Parque Urbano da Quinta da
Amizade e a melhoria das condições de abastecimento de água
e saneamento na zona das Pontes, que “serão lançados ainda
no final deste ano”.
Já o presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra, Luís Custódio, salientou que “toda a freguesia,
e em particular os novos loteamentos, vai ter grandes alterações durante o atual mandato e
a qualidade de vida vai melhorar muito”.

SADO | FOLCLORE. O grupo Ballet Folklórico del CEtis 101 Herencia Mexicana, do México, atuou no dia 7 de julho na Cooperativa de Habitação e Construção
Económica Bem-Vinda a Liberdade. A atuação, que proporcionou um momento de boa disposição e alegria ao público presente, integrou o Festival Internacional de
Folclore de Setúbal, organizado pelo Rancho Folclórico de Praias do Sado com o apoio da Junta de Freguesia, no dia 9 de julho, no Auditório José Afonso. O grupo
mexicano esteve em destaque no festival com uma atuação que arrancou muitos aplausos às quase duas mil pessoas que assistiram ao evento e que contou ainda com
atuações do Grupo Folclórico e Cultural da Boavista, de Portalegre, da Asociación de Coros y Danzas Vetas Blancas, de Menasalbas, Toledo (Espanha), e do Rancho
Folclórico de Praias do Sado.
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AZEITÃO

SADO

A Associação de Pais e
Encarregados de Educação da
Escola Básica da Brejoeira
promoveu no dia 1 de julho,
na Sociedade Filarmónica
Perpétua Azeitonense, o
1º Encontro “Inteligência
Emocional e a Escola”.
Um conjunto de especialistas
partilhou conhecimentos
sobre todos os contextos onde
este conceito está presente,
designadamente a escola,
sala de aula, família, amigos,
saúde e organizações.
A sensibilização para a
promoção e desenvolvimento
da inteligência emocional da
comunidade educativa e a
reflexão sobre a importância
das emoções no contexto
educativo e no sucesso escolar
foram objetivos do encontro
que contou com os apoios
da Junta de Freguesia de
Azeitão e da Câmara Municipal.

Um conjunto de atividades
culturais, artísticas,
desportivas e de educação
para a cidadania ocupa os
tempos livres de mais de
seis dezenas de crianças e
jovens da freguesia do Sado,
entre julho e agosto, no âmbito
do projeto Férias no Sado.
Organizado numa parceria
entre a Junta de Freguesia
e o Teatro do Elefante, o
projeto procura, ao longo de
quatro semanas, proporcionar
experiências significativas no
âmbito do desenvolvimento
de competências pessoais
e sociais. As crianças e os
jovens, com idades entre os
6 e os 16 anos, participam
num leque diversificado de
atividades, como idas à praia
e à piscina, visitas a museus,
acantonamento e oficinas
artísticas e desportivas.

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
EM ANÁLISE

u

ATIVIDADES
DINAMIZAM
FÉRIAS

Milhares de pessoas passaram pela edição de 2022 da Festanima

SÃO SEBASTIÃO

FESTANIMA OFERECE
ANIMAÇÃO E NOVIDADES
A 18ª edição da Festanima,
festa do movimento associativo
e popular da freguesia de S.
Sebastião, proporcionou dez dias
de oferta gastronómica, música
e diversões infantis.
O certame, realizado entre 15 e
24 de julho e organizado pela
Junta de Freguesia de S.
Sebastião, com o apoio da
Câmara Municipal, contou com

novidades, designadamente um
programa musical repartido por
dois palcos, a ampliação do espaço
dedicado ao entretenimento
infantil e a participação de mais
comerciantes.
Emoldurada pela baía de
Setúbal, nas Escarpas de Santos
Nicolau, a festa apresentou como
principal atrativo a gastronomia,
numa área com forte participação

do movimento associativo que
dinamizou dez tasquinhas com
os tradicionais petiscos e iguarias
da região.
Atuações de Rosinha, Toy, Jorge
Nice, Irmãos Cabanas, Susana
& André, da banda de tributo
àVariações, além de bailes com
João Carlos, Fátima Dias, Hélder
Cardoso e Reinaldo, foram alguns
destaques do programa.

BREVES

SADO

SÃO SEBASTIÃO

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

CULTURA EM MOVIMENTO

MÚSICA NA RUA

VERÃO COM FADO

O programa Cultura em Movimento, organizado pela
Câmara Municipal em parceria com as juntas de freguesia,
levou fado e cinema às ruas da freguesia do Sado. Carla
Lança, Nuno Rocha e Piedade Fernandes aqueceram
uma noite de fados no Faralhão, enquanto Maria do Céu
Freitas, Eugénio Almeida e Susana Martins cantaram na
Quinta do Meio. Os artistas foram acompanhados por
Custódio Magalhães, guitarra portuguesa, e Vítor Pereira,
viola de fado. Já o cinema contou com a exibição do filme
português “DOT.COM”, de Luís Galvão Teles, a 8 de julho,
no Faralhão.

Os bairros da Terroa, da Alameda das Palmeiras e do
Monte Belo receberam as primeiras noites de fado em
São Sebastião, nos dias 17 e 18 de junho e 2 de julho.
A primeira noite de fados, realizada no Jardim da Terroa a
17 de junho, de junho, contou com interpretações de Carla
Lança, Inês Pereira e Alfredo Santos. Na noite seguinte,
foi a vez de a Alameda das Palmeiras receber as atuações
das artistas Carolina Mendes, Joana Lança e Sara
Margarida. Já em julho, o Jardim de Monte Belo foi
o palco escolhido para as atuações dos fadistas Maria
Caetano, Nuno Rocha e Susana Martins.

A primeira noite de fados na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra realizou-se a 4 de junho, na Quinta da
Amizade, com uma grande adesão de público, animado
pelas interpretações de Eugénio Almeida, Inês Pereira e
Joana Lança. Em julho, a iniciativa realizou-se no Clube
Desportivo Cultural e Recreativo de Gâmbia, a 15, com
interpretações de Alfredo Santos, Maria Caetano e Maria
do Céu Freitas, e no Vale Ana Gomes, junto do Parque
Desportivo, a 22, com atuações de Carla Lança, Joana
Lança e Ramiro Costa. A última sessão realiza-se a 12
de agosto no Bairro do Capador, Pontes.
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GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA

COMUNIDADE
EM FESTA
DURANTE
O VERÃO

Música, atividades para
crianças e gastronomia
animaram a Festa de Verão
do Clube Desportivo,
Cultural e Recreativo
de Gâmbia, realizada entre
os dias 30 de junho e 3
de julho, na sede daquela
coletividade da freguesia
de Gâmbia-Pontes-Alto
da Guerra.
A festa contou com
a participação de
estabelecimentos de
comércio local, que
garantiram a oferta
gastronómica, e de
moradores da freguesia,
com venda de artesanato.
Além de atividades dirigidas
a crianças, o evento contou
com música ao vivo por
André Patrão, Tozé Pratas,
Grupo Coral “Ausentes
do Alentejo”, Nicole Viviana,
David Rosa e Susana
Martins.

u

A animação musical
proporcionou momentos
de boa disposição
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SÃO SEBASTIÃO | INTERVENÇÃO IDENTIFICADA DEPOIS DE OUVIR A POPULAÇÃO

Área requalificada
em Vale do Cobro
A mobilidade pedonal
na freguesia de São
Sebastião foi reforçada
com uma intervenção
de requalificação do
espaço público na área
envolvente ao Campo
de Jogos de Vale
do Cobro. A criação
de uma rampa
e a repavimentação
do piso foram ações
contempladas

U

ma área expectante
com 1230 metros quadrados, entre as ruas
Eng. Mamede Fialho
e 8 de Maio de 1928, no bairro
Vale do Cobro, foi alvo de um
conjunto de intervenções executadas pela Junta de Freguesia de
S. Sebastião, em parceria com a
Câmara Municipal.
O projeto de requalificação do
território envolvente ao Campo
de Jogos de Vale do Cobro abrangeu transformações na acessibilidade pedonal, beneficiação das

Requalificação incluiu envolvente e piso do campo de jogos

áreas desportivas e de lazer e
arranjos paisagísticos.
A repavimentação e o alargamento do acesso pedonal nas traseiras dos prédios da Rua 8 de Maio
de 1928, assim como a requalificação do piso pavê entre essa
artéria e a Rua Eng. Mamede Fialho, foram alguns dos trabalhos
executados pela equipa operacional da Junta de Freguesia de
S. Sebastião.
No seguimento da passagem pedonal, as escadas foram igual-

mente reestruturadas com a colocação de novos blocos de pavê
e de um murete de sustentação
junto do talude.
As intervenções realizadas pela
Junta de Freguesia incluíram
também a criação de uma rampa paralela ao parqueamento
automóvel da Rua Eng. Mamede
Fialho, entre outras tarefas de
apoio aos trabalhos executados
pelos serviços municipais, responsáveis pelo asfaltamento dos
campos desportivos e área en-

SÃO SEBASTIÃO

CAMINHADA PERCORRE
TRILHOS DA ARRÁBIDA
A segunda iniciativa da
temporada 2022 das Caminhadas
de S. Sebastião, organizadas pela
Junta de Freguesia, levou, no
dia 26 de junho, cerca de quatro
dezenas de pessoas a percorrer
trilhos pela Serra da Arrábida.
Os caminhantes partiram
do Palácio da Bacalhoa, em Vila
Fresca de Azeitão, conduzidos

pelos guias da Associação
de Atletismo Lebres do Sado,
para uma caminhada com um
percurso circular de dez
quilómetros que passou pelo
Alto da Califórnia, Quinta
da Brogueira, Picheleiros e Quinta
da Califórnia.
A iniciativa integra o projeto
“São Sebastião Mexe Comigo”.

Quatro dezenas de pessoas participaram em caminhada serrana

volvente, assim como pela reabilitação de taludes e espaços
verdes em redor dos mesmos.
Está ainda prevista a aquisição
e instalação de equipamentos de
fitness no local por parte da Junta de Freguesia.
Estas obras respondem a necessidades identificadas pelos executivos da Câmara Municipal e
da Junta de Freguesia, no âmbito do projeto de participação cidadã “Ouvir a População, Construir o Futuro”.
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SADO

JUVENTUDE
CONVERSA
COM A
PRESIDENTE

Os barcos engalanados impressionam sempre quem avista o círio a partir de terra

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

CÍRIO DA ARRÁBIDA
COMEMORA 130 ANOS

O Círio Marítimo em honra
de Nossa Senhora da Arrábida,
cortejo de barcos engalanados
entre a Doca dos Pescadores
e o Portinho da Arrábida, assinalou
130 anos no dia 10 de julho.
As festividades, organizadas pela
Comissão das Festas do Novo Círio

de Nossa Senhora da Arrábida
– Paróquia da Anunciada, com o
apoio da União das Freguesias de
Setúbal e da Câmara Municipal,
iniciaram-se no dia 5 de julho, mas
o momento alto teve lugar no dia
10 com o círio marítimo.
O cortejo saiu de manhã da Doca

dos Pescadores e seguiu-se um
almoço de convívio e celebrações
religiosas no Convento da Arrábida.
Ao final do dia, o círio regressou a
Setúbal com passagens defronte
ao Hospital Ortopédico do Outão
e pelo nicho da Senhora do Cais.
Já em Setúbal, realizou-se uma

procissão entre a Doca dos
Pescadores e a Igreja de Nossa
Senhora da Anunciada, num
momento acompanhado pela
Banda de Música da Sociedade
Musical Capricho Setubalense,
restabelecendo-se uma relação
interrompida há cerca de vinte anos.

O executivo da Junta de
Freguesia do Sado recebeu,
em julho, um grupo
de crianças e jovens
participantes de uma
atividade desenvolvida
pelo projeto SIGA 2.0,
com o objetivo de
incentivar à participação
cidadã e à apropriação
e valorização das raízes
socioculturais dos
territórios de pertença.
Numa conversa
descontraída, os
intervenientes colocaram
questões sobre o
funcionamento e as
competências da Junta
de Freguesia e partilharam
ideias e sugestões de
melhoria.
As crianças e jovens
também falaram sobre
as suas características
preferidas relativamente
aos locais onde residem,
evidenciando-se o contacto
com a natureza e a
liberdade de brincar na rua.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

MILHARES VISITAM FEST’ASSO
A Fest’Asso 2022, festas
populares promovidas pela União
das Freguesias de Setúbal com o
forte envolvimento do movimento
associativo, recebeu cerca de 50
mil visitantes, que contribuíram
para o êxito do evento e para um
recorde de afluência de público.
O certame, realizado entre os
dias 25 de junho e 10 de julho,
no Largo José Afonso, com
o apoio da Câmara Municipal,
proporcionou mais de duas
dezenas de espetáculos
musicais, tasquinhas

O concerto de Toy foi um dos momentos altos da festa

gastronómicas, artesanato
e diversões.
Além das parcerias estabelecidas
com empresas como Secil,
Central de Cervejas e Bebidas
e Santogal, que possibilitaram
a qualificação e o crescimento
da Fest’Asso, a União das
Freguesias de Setúbal aumentou
o investimento nas festas
e alargou a oferta, aposta a que
deu origem a um evento
mais atrativo e com melhores
resultados para as associações
e artistas participantes.
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EDUCAÇÃO

BIBLIOTECA
E ARQUIVO
OCUPAM FÉRIAS

Cerca de quatro dezenas de
crianças e jovens participaram
na iniciativa Animação na
Biblioteca e no Arquivo
(ABA) de 2022, realizada
entre os dias 4 e 29 de julho,
que inclui os projetos Clube
de Leitura de Verão e
Arquivo em Movimento.
A iniciativa da Câmara
Municipal destina-se à
ocupação de parte das férias
escolares de crianças e
jovens entre os 6 e os 17 anos.
No Clube de Leitura de
Verão, os participantes
realizaram atividades na
Biblioteca Pública Municipal,
que incluíram a descoberta
do Nobel da Literatura José
Saramago através da leitura,
e realizaram passeios e saídas
culturais e pedagógicas.
Já a atividade Arquivo em
Movimento, destinada a
crianças dos 6 aos 14 anos,
deu a conhecer a história
e monumentos da cidade
através de documentos.
A Festa de Encerramento
da iniciativa Animação na
Biblioteca e no Arquivo
realizou-se no dia 29 de
julho no Parque do Bonfim.

u

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
AGOSTO 2022

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO

Escolas necessitam
de investimento de 36 milhões

A Câmara Municipal
recebeu do Ministério
da Educação a gestão
de sete escolas, por
transferência de
competências do Estado
para as autarquias. No
total, as carências agora
herdadas representam
a necessidade de um
investimento superior
a 36 milhões de euros

A

s sete escolas entregues pelo Estado ao
município de Setúbal,
no âmbito do processo de transferência de competências do Ministério da Educação, têm necessidades de requalificação e construção orçadas, no
total, em 36,5 milhões de euros.
A situação foi debatida na segunda reunião do Conselho Municipal de Educação, dirigida pela
vice-presidente da Câmara Mu-

Escola Sec. du Bocage é uma das quatro escolas onde a intervenção é prioritária

nicipal, Carla Guerreiro, responsável pelo pelouro da Educação.
Em abril, passou para a alçada
da autarquia um total de sete
escolas – quatro dos 2º e 3º ciclos
do ensino básico, duas secundárias e uma dos 2º e 3º ciclos do
ensino básico e secundária.
Quatro delas, a Escola Secundária du Bocage e as básicas de
Aranguez, Barbosa du Bocage
e de Azeitão, são consideradas
de intervenção prioritária, mas
a Escola Básica Luísa Todi, a Secundária Dom Manuel Martins
e a Básica e Secundária Ordem
de Sant’Iago também necessitam de investimentos.
Uma avaliação técnica feita às escolas por uma equipa multidis-

ciplinar do município identificou
a necessidade de “obras profundas e estruturais” e a “substituição do mobiliário escolar”, além
de a Escola Básica de Azeitão e
a Secundária Dom Manuel Martins não possuírem nenhum pavilhão para as aulas de Educação Física.
A avaliação concluiu que as necessidades de requalificação e
construção representam um investimento nas sete escolas de
36 milhões, 416 mil e 600 euros.
Destes, 25 milhões, 666 mil e
600 euros referem-se a obras estruturais, 8 milhões à construção dos dois pavilhões desportivos, 1 milhão e 400 mil à aquisição de mobiliário e 1 milhão e

150 mil à compra de material,
não estando neste caso incluídos os equipamentos referentes ao Plano Tecnológico, como
computadores, quadros interativos e videoprojetores.
No balanço realizado no Conselho Municipal de Educação foi
ainda exposto que a transferência de competências da parte do
Governo implicou a passagem de
96 assistentes técnicos e 436
assistentes operacionais para os
quadros do município, com o Ministério da Educação a não suportar despesas relativas a seguro de acidentes e medicina do trabalho e formação profissional.
Quanto ao balanço do ano letivo
de 2021/2022, a falta de professores e de pessoal não docente foi destacado como uma das
principais dificuldades.
Do encontro resultou também
o agendamento de uma reunião
entre a Carris Metropolitana e
os agrupamentos e escolas não
agrupadas para concertação sobre o serviço de transporte escolar no próximo ano letivo.
Foi, ainda, anunciada a VIII Conferência Anual de Educação para 8
de setembro, no Fórum Municipal Luísa Todi e na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

BREVES

LUÍSA TODI EM FESTA

UNISETI ENCERRA ANO

NOVO DIRETOR NA ESE

Cerca de duas mil pessoas participaram no dia 24 de
junho na festa de fim de ano letivo do Agrupamento de
Escolas Luísa Todi, num convívio com música, exposições
e churrasco, realizado na Escola Básica Luísa Todi.
A iniciativa contou com a presença de membros dos
executivos municipal e das freguesias de São Sebastião
e de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.

Música, teatro e poesia dinamizados por alunos da Uniseti
– Universidade Sénior de Setúbal foram atrativos da festa
de encerramento do ano letivo 2021-2022, realizada a 1 de
julho no Cinema Charlot – Auditório Municipal. A iniciativa,
que contou com a presença do Executivo municipal, contemplou atuações de grupos musicais de cordas
e cantares, de fado, de cante alentejano e poesia.

O Executivo municipal participou no dia 5 de julho na
tomada de posse de João Pires como novo diretor da
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Setúbal. O professor adjunto do Departamento de Artes
mereceu o voto unânime do Conselho de Representantes
da ESE/IPS para o quadriénio 2022-2026, com um programa
de ação com o lema “Um Futuro Construído em Conjunto”.

CULTURA
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MAIS DE UMA DEZENA DE EVENTOS DE DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS

Artes performativas
enchem espaço público
Performances que
promovem o encontro
entre os criadores e o
público. É este o propósito
da MAPS – Mostra de
Artes Performativas em
Setúbal. A quarta
edição não foi exceção
e a qualidade não para
de aumentar

M

ais de uma dezena
de iniciativas marcaram a quarta edição da MAPS – Mostra de Artes Performativas em
Setúbal, organizada pela Câmara Municipal, que, entre os dias
7 e 16 de julho, percorreu vários
locais da cidade num incentivo
à aproximação entre a criação
artística e o público.
O programa de 2022 apresentou
um conjunto de atividades que
promoveram o debate de temas
fundamentais da atualidade, com

os contributos de artistas e companhias portuguesas e estrangeiras, cruzando uma grande variedade de linguagens artísticas.
“Impressões”, projeto de fotografia, arquivo, cinema e teatro
de Tânia Dinis, concebido especificamente para o contexto de
Setúbal e A Gráfica, no âmbito
das Bolsas de Criação Artísti-

ca, promovidas pela autarquia,
abriu o evento no dia 7.
Outro destaque do programa foi
a ocupação do Bairro das Ideias
por dezena e meia de artistas, que
levaram arte às montras e janelas da Baixa da cidade no evento “Performances no Bairro”.
Rui Paixão trouxe o espetáculo
de clown “Albano” e a artista bra-

sileira Gaya de Medeiros apresentou a performance sobre a exploração da boca através de dois corpos transsexuais, “Atlas na Boca”.
Os mais novos também tiveram
lugar na MAPS com os espetáculos “A Ilha Desconhecida”, pela
Trigo Limpo Teatro ACERT, e “O
Conto da Ilha Desconhecida”, de
José Saramago.
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BOLSAS
POTENCIAM
CRIAÇÕES

Aura Fonseca, Cláudia
Gaiolas e David Marques
são os autores dos projetos
selecionados pelas Bolsas
de Criação Artística e que
vão receber apoios de cinco
mil euros, além de terem a
possibilidade de usufruir de
um espaço de trabalho nas
instalações de A Gráfica –
Centro de Criação Artística.
A iniciativa, organizada pela
Câmara Municipal de Setúbal
com o objetivo de apoiar
criadores ou coletivos que
desenvolvam projetos em
diferentes áreas artísticas,
recebeu este ano mais de
uma centena de candidaturas,
provenientes de todo o país.
“Como seria nadar, há 50
anos?”, de Cláudia Gaiolas
e Judite Canha Fernandes,
baseado em testemunhos de
setubalenses, é um dos três
projetos selecionados para
receber o apoio da bolsa.
A dupla David Marques e Nuno
Pinheiro foi selecionada para
bolseira com “Conferência
performativa: pele”.
“Trans* Performatividade”
é o título do projeto de Aura
da Fonseca selecionado pela
edição deste ano das Bolsas
de Criação Artística.

Rogério Chora mostra a Setúbal de todos
nO presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins,
agradeceu ao pintor Rogério
Chora a dedicação ao concelho,
na inauguração de uma exposição, patente na Galeria Municipal do 11 desde finais de junho.
“É um dos artistas mais distintos
da nossa cidade. Alguém que se
dedica a contar histórias da nossa vida social, económica e cultural. Por isso, temos todos de estar muito agradecidos ao Rogério Chora, pela dedicação que ele
tem e por esta mostra que nos
deixa aqui, apenas com alguns
exemplares, daquilo que é a história desta cidade”, afirmou.

O pintor tem uma exposição da Galeria Municipal do 11

O autarca referiu que os 46 quadros que compõem a exposição
“Setúbal na obra de Rogério Cho-

ra”, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, patente até 17
de setembro, expressam “uma

parte muito marcante” da história da cidade.
Rogério Chora, 83 anos, explicou

que a exposição é composta por
diversos trabalhos sobre vários
temas relacionados com Setúbal, das embarcações e da Serra da Arrábida até aos “motivos
mais modernos”, representados
nas suas últimas obras.
“Há mais de 60 anos que me tenho debruçado sobre os nossos
temas e tenho vivido sempre em
Setúbal. Estou muito grato por
as pessoas gostarem das minhas
coisas, o que me deu a possibilidade de me manter em Setúbal e
viver da minha arte e profissão”,
adiantou Rogério Chora, que
agradeceu à Câmara Municipal
de Setúbal.
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DESPORTO

u

PARCERIA ESPECIAL
PARA DESENVOLVER
FUTEBOL FEMININO

O vereador do Desporto, Pedro
Pina, defendeu políticas de
igualdade de género numa
conferência em que foi anunciado
um acordo entre a Escola de
Futebol Feminino de Setúbal
(EFFS) e o Vitória Futebol Clube.
Anunciado por Joaquim Bravo,
vice-presidente da EFFS, numa
conferência sobre futebol
feminino organizada pela Câmara
Municipal em 23 de junho, no
Forte de Albarquel, o acordo,
aplaudido pelo vereador, prevê
que a escola fique responsável
pelo setor de formação e o
clube pela competição sénior.
Pedro Pina recordou que o
Centro Cultural e Desportivo
de Brejos de Azeitão, que conta
com os apoios municipal e da
Junta de Freguesia de Azeitão,
também se vai estrear no
futebol feminino.
O autarca sublinhou que estão
a ser desenvolvidas “políticas de
igualdade”, de modo a se criar
condições iguais entre géneros
para a prática desportiva.
Joaquim Bravo reconhece
na EFFS infraestruturas “de
primeira linha” para o treino
feminino, com a formação a treinar
num relvado natural, enquanto
a Câmara realiza “um esforço
enorme” para equipar o Complexo
Municipal de Atletismo.

Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
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ESTRATÉGIA DEFINE PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO

Setúbal tem plano
para o Desporto
A apresentação
do Plano Estratégico
de Desenvolvimento
Desportivo, o debate
sobre a Matriz de Apoio
Financeiro e a posse de
mais três conselheiros
dominaram a segunda
reunião do Conselho
Municipal do Desporto
de Setúbal

O

Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo de Setúbal foi
apresentado ao Conselho Municipal do Desporto na
reunião extraordinária desta estrutura consultiva da Câmara Municipal realizada em 5 de julho.
O plano, apresentado pela empresa CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda., visa a “adoção
de estratégias integradoras que
maximizem sinergias e complementaridades”, assim como a definição de prioridades de intervenção, a cooperação e corresponsabilização na programação
e gestão dos equipamentos e o

O Conselho Municipal do Desporto discutiu um conjunto de questões de interesse para o setor

incremento e qualificação da rede de equipamentos e instalações existentes.
O Conselho Municipal do Desporto, criado em 2017 e atualmente presidido pelo vereador
do Desporto, Pedro Pina, tem um
mandato por tempo idêntico ao
dos órgãos autárquicos, com a
maioria dos 24 conselheiros para
o quadriénio 2021/2025 – em
representação da Câmara Municipal, movimento associativo,
ginásios do concelho e forças de
segurança – a tomar posse a 22
de fevereiro.
A segunda reunião do conselho
neste mandato abordou a Matriz
de Apoio Financeiro ao Desen-

volvimento Desportivo e registou a tomada de posse de mais
três conselheiros.
O debate sobre a Matriz de Apoio,
cujo documento orientador foi
aprovado em 2018, levou os conselheiros a abordarem indicadores sobre questões como as instalações e os praticantes com idades superiores aos 18 anos, que
em determinadas modalidades
não estão contemplados.
Esta reunião aconteceu quando
se aproximava a apresentação
em reunião de Câmara da proposta do Plano de Desenvolvimento Desportivo – Matriz de
Apoio, o qual define os apoios financeiros que cada clube rece-

be em função da pontuação obtida segundo parâmetros estabelecidos no documento orientador.
Foram ainda empossados os conselheiros Nuno Almeida, Paulo
Lopes e Sónia Paulo, em representação da Administração dos
Portos de Setúbal e Sesimbra, da
Assembleia Municipal e das juntas de freguesia do concelho, respetivamente.
O conselho fica completo quando tomar posse a representante
do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ),
Eduarda Marques, o que deve
acontecer na terceira reunião,
a realizar no segundo semestre
do ano.

Concelho no centro do desporto escolar
nSetúbal recebeu entre os dias
11 e 15 de julho a Semana Nacional de Formação do Desporto Escolar, evento que contou
com a participação de mais de
meio milhar de professores de
Educação Física provenientes de
todo o país.
Na abertura do evento, realizada
no dia 11 no Fórum Luísa Todi, a
vice-presidente da Câmara Municipal, Carla Guerreiro, recordou que Setúbal foi Cidade Europeia do Desporto em 2016 e
é um concelho que tem “vindo

a aumentar e melhorar as condições para prática desportiva”,
numa estratégia com resultados
visíveis ao nível da organização
de eventos desportivos relevantes e com “grandes e importantes clubes com provas dadas e
extraordinários atletas e formadores”.
Com o ministro da Educação, João
Costa, também a marcar presença na abertura deste encontro nacional, Carla Guerreiro destacou, ainda, que “parte muito importante” das “mais-valias des-

A vice-presidente Carla Guerreiro abriu encontro com mais de 500 professores

portivas” do concelho reside no
movimento associativo, “razão
que leva também a apoiar e estimular a atividade deste movimento de raiz popular, por ser
uma parte muito considerável
dos valores locais”.
A Semana Nacional de Formação
do Desporto Escolar, organizada com o apoio do município,
abarcou 17 modalidades desportivas e decorreu até 15 de
julho em vários estabelecimentos de ensino e equipamentos
desportivos do concelho.

TURISMO
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BREVES

MAIS BELAS BAÍAS
REÚNEM-SE
EM SETÚBAL

A importância da baía de
Setúbal na projeção nacional
e internacional do concelho foi
destacada pelo presidente da
Câmara Municipal, André Martins,
em encontro com a direção
da Associação das Mais Belas
Baías do Mundo realizado no
último fim de semana de junho
na cidade sadina.
Durante o encontro informal
realizado no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, o presidente
do município de Setúbal reforçou
o desejo de que a associação,
atualmente constituída por 42
baías, “continue o bom trabalho
que tem feito em promover o
património natural, cultural e
turístico” de todos os membros
que integram a Associação das
Mais Belas Baías do Mundo.

ROTA DO PITÉU
PERCORRE
RESTAURANTES

Um total de 27 tascas, tabernas,
petisqueiras e marisqueiras do
concelho de Setúbal participou,
entre os dias 9 e 24 de julho, na
Rota do Pitéu, evento organizado
pela Câmara Municipal de
Setúbal para promover o setor
da restauração.
A terceira edição da Rota do
Pitéu apresentou propostas
típicas e inovadoras de petiscos
baseados em produtos
tradicionais da região onde não
faltaram o peixe e o choco.
Especialidades como sardinha
com vinagrete, mexilhão, atum,
ovas, pataniscas, rissóis e
empadas de choco, pastéis de
bacalhau e cavala em escabeche
foram algumas das propostas
que acabaram por seduzir até
os paladares mais exigentes,
todas elas servidas a um valor
fixo de 3,5 euros.

19

PRAIAS GARANTEM BANHOS EM SEGURANÇA

Qualidade comprovada
nas águas balneares
As águas das praias da
Serra da Arrábida são
seguras para banhos.
Resultados de análises
laboratoriais permitiram
a atribuição do selo
de conformidade a
Albarquel, Figueirinha,
Galapos, Galapinhos
e Portinho da Arrábida

A

s águas balneares das
praias da orla marítima de Setúbal receberam selo de conformidade para banhos em segurança, mediante análises realizadas, em junho, no âmbito do
Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares.
A qualidade das águas de Albarquel, Figueirinha, Galapos, Galapinhos e Portinho da Arrábida foi monitorizada através de
análises microbiológicas no âmbito daquele programa de dimensão nacional.
Os resultados laboratoriais à

A Figueirinha foi uma das praias da Arrábida a receber o selo de conformidade das águas

Escherichia Coli e a enterococos
intestinais, em amostras recolhidas a 22 de junho naquelas
praias do concelho de Setúbal,
atestaram a qualidade e conformidade das águas para banhos.
O Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares tem
como objetivos dotar as autoridades competentes de informação sobre a localização e identificação dos fatores de risco existentes ou potenciais com vista

à proteção da saúde dos utilizadores.
A qualidade das águas balneares da Arrábida levou a associação ambientalista Quercus a incluir Figueirinha, Galapinhos, Galapos e Portinho da Arrábida
na lista das Praias Qualidade de
Ouro 2022, elaborada com base
nos dados oficiais relativos às
análises das águas nos últimos
cinco anos.
Por acréscimo, a Figueirinha os-

tenta, pelo décimo quarto ano
consecutivo, o galardão Bandeira Azul e foi também eleita, por
unanimidade, como a melhor
“Praia + Acessível 2021” do país,
prémio dinamizado no âmbito do
programa nacional “Praia Mais
Acessível – Praia para Todos”, que,
em 2020, havia sido atribuído à
Praia de Albarquel, alvo, igualmente, de intervenções que a tornaram mais acessível a todos os
utilizadores.

Sardinha dá gosto a semana gastronómica
nA sardinha de Setúbal esteve
em destaque nas ementas de mais
de meia centena de restaurantes
do concelho, com propostas de
degustação especiais num evento gastronómico realizado entre os dias 1 e 10 de julho, que
incluiu um passeio interpretativo e uma visita guiada.
A Semana da Sardinha, organizada pela Câmara Municipal de
Setúbal, contou nesta edição com
o envolvimento de 56 restaurantes que apresentaram propostas
gastronómicas típicas e outras
mais arrojadas confecionadas à

Os restaurantes deram a provar pratos típicos e outros mais inovadores

base da sardinha setubalense.
O programa da Semana da Sardinha, evento da marca “Setúbal,
Terra de Peixe” e que conta com
os apoios da Docapesca e Vinhos
da Quinta de Alcube, proporcionou, no último dia, o passeio
interpretativo “Sardinha muito
mais do que um peixe!” e a sessão “Encontros Prováveis”, no Museu do Trabalho Michel Giacometti. A iniciativa incluiu uma visita guiada ao espaço museológico e uma degustação comentada, com vinhos da Quinta de
Alcube, pela chef Isabel Fonseca.

20

INICIATIVA

REQUALIFICAÇÃO
A CAMINHO
DO CASAL
DAS FIGUEIRAS

O presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, André
Martins, garantiu no dia 2
de julho que a autarquia vai
proceder à remodelação
das infraestruturas
de saneamento e
abastecimento de água e
à requalificação do espaço
público no Bairro do Casal
das Figueiras.
Na cerimónia comemorativa
do 47.º aniversário da
Associação de Moradores
do Bairro do Casal das
Figueiras, realizada no
Casarão, o autarca
reconheceu que “a rede
de abastecimento de água
e saneamento tem de ser
substituída para dar
resposta ao aumento
do número de habitações
no bairro”.
Após a construção das
novas infraestruturas,
avança um projeto de
“reperfilamento dos
arruamentos e reabilitação
de passeios”, entre outras
intervenções que vão
permitir requalificar o
espaço público.
André Martins afirmou que
as obras podem começar
em 2023, mas, caso tal não
seja possível, avançam,
garantidamente, em 2024.
No final da sessão
comemorativa do 47.º
aniversário da Associação
de Moradores do Bairro do
Casal das Figueiras foram
cantados os parabéns, a que
se seguiu um momento de
animação musical.

u

André Martins revelou
que vão avançar obras
importantes no Casal
das Figueiras
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CLUBE ALVINEGRO COMPLETOU 105 ANOS

Município valoriza trabalho
do Comércio e Indústria

O União Futebol
Comércio e Indústria
comemorou 105 anos
numa cerimónia
realizada no dia 25 de
junho. A importância
do percurso centenário
e do trabalho
desenvolvido para
garantir um futuro
estável ao clube foram
destacados

O

presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, afirmou na festa comemorativa do 105º aniversário do
União Futebol Comércio e Indústria, realizada no Auditório Bocage, que a autarquia reconhece o
trabalho que está a ser feito para
o desenvolvimento do clube.
André Martins garantiu que a autarquia “obrigatoriamente” acompanha “a atividade desta ilustre
e reconhecida” instituição setubalense e sabe quais são os objetivos traçados para o futuro.

O presidente André Martins entregou recordação ao presidente do clube, Vítor Augusto

“Há a ambição e um projeto para
uma estrutura desportiva que
possa continuar a projetar o clube. A Câmara Municipal acompanha estas ideias e espera que esses objetivos possam vir a ser alcançados o mais rapidamente possível”, reforçou o autarca.
Segundo André Martins, nos últimos anos “foram criados mecanismos” para conferir “algum
grau de estabilidade” ao clube e,

assegurou, o município vai continuar a trabalhar para “reforçar
a capacidade para manter essa estabilidade”, além de estar disponível para prosseguir o trabalho
em parceria.
O presidente do município assegurou aos jovens presentes
no Auditório Bocage que o UFCI
tem um “projeto de futuro” de
modo a garantir-lhes que continuem a praticar desporto.

Nas comemorações do 105º aniversário do clube alvinegro, André Martins voltou a sublinhar a
importância do movimento associativo, considerando-o “uma
das maiores riquezas” da sociedade e agradeceu a “todos aqueles que continuam a disponibilizar todo o seu tempo para dar
aos outros”, quando isso implica
que se abdique de alguma vida
familiar e social.

Romance da história local com nova edição
nUma nova edição do romance
histórico “A Profecia ou a Edificação do Convento de Jesus” levou o presidente André Martins
a sublinhar o papel das associações e da autarquia na preservação do património cultural.
Esta edição, fiel ao romance original de Henrique Freire, publicado em 1864, foi lançada pela
LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão a propósito da reabertura do Museu de Setúbal/
Convento de Jesus, verificada
em finais de 2020 após obras de
requalificação.

André Martins, com Francisco Borba e João Reis Ribeiro, na apresentação da reedição da obra de 1864

Na apresentação, a 21 de julho,
João Reis Ribeiro, da direção da
LASA, destacou que o livro alia
a história local à ficção, descrevendo Setúbal do século XV,

quando o convento foi construído, e da segunda metade do século XIX, época em que o romance foi escrito.
O presidente da LASA, Francisco

Borba, subinhou que esta edição contribui para preservar o
património cultural setubalense e para se conhecerem aspetos
da identidade local.

