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CÂMARA MUNICIPAL
Paços do Concelho
Praça de Bocage 265 541 500

Edifício do Banco de Portugal
Rua do Regimento de Infantaria 
11, 7 | 265 545 180

Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, 27-29
265 537 000

Edifício Ciprestes
Avenida dos Ciprestes, 15
265 247 810

Arquivo Municipal de Setúbal  
Avenida dos Combatentes 
da Grande Guerra, 52

Mercado do Livramento
Avenida Luísa Todi, 165, 1.º andar  
265 545 390

Casa do Largo – Pousada 
da Juventude
Largo José Afonso, 24-25
265 421 082

Casa da Baía
Avenida Luísa Todi, 468 
265 545 010

Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442

Turismo – Azeitão
Praça da República, 47
212 180 729

Complexo Municipal
de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

UTILIDADE
Emergência | 112

Saúde 24 | 808 242 424

Hospital | 265 549 000

Bombeiros Sapadores
265 522 122

Bombeiros Voluntários
265 538 090

Capitania | 265 548 270

Apoio à Vítima | 116 006

Violência Doméstica | 800 202 148

Crianças e Jovens | 265 550 600

PSP | 265 522 018

GNR | 265 522 022 ED
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AGENDA DESTAQUES DE OUTUBRO 2022u

INCLU’SOM

16.º GRANDE PRÉMIO 
DA ARRÁBIDA

FESTIVAL CONEXÕES 
ATLÂNTICAS 

O V Encontro de Grupos de 
Percussão abre o XXIII ExpressArte 
– Encontro de Expressões 
Artísticas

Um pouco por toda a cidade acendem-se as luzes natalícias, com destaque para um túnel de luz na Praça 
de Bocage. No Mercado de Natal, na Avenida Luísa Todi, há quiosques de artesanato, gastronomia, bijutaria e 
vestuário.  Uma pista de gelo, divertimentos e carrosséis na Feira de Natal, no Largo José Afonso, animações 
e espetáculos para toda a família são outras propostas a desvendar em vários pontos do centro histórico. 

Provas de atletismo entre estrada 
e terra batida, com vertente 
competitiva, num de 12 quilómetros, 
e de lazer, de 7. Partida do Parque 
Verde de Vanicelos

Segunda edição do festival literário 
de celebração da língua portuguesa.
 Inclui sarau poético, oficina de 
escrita criativa e apresentação de 
livros.

Gratuito | Org.: APPACDM 
Apoio: CMS e outros

Org.: CMS

Org.: CMS e outrosGratuito | Org.: CMS

19 SÁB . 16H00

27 DOM . 10H00

22 TER . 11H00 // 18H30

Biblioteca Municipal 
Serviços Centrais 

Largo José Afonso

ANTÓNIO ZAMBUJO

O músico apresenta o mais recente 
álbum, “António Zambujo Voz e 
Violão”, num concerto apenas com 
voz e violão.

26 SÁB . 21H00

Fórum Municipal 
Luísa Todi 

FAZ-TE HOMEM

Comédia com João Didelet e António 
Machado, que interpretam dois 
amigos de longa data que debatem 
o papel do homem na sociedade.

Org.: Yellow Star Company
Apoio: CMS

24 QUI . 21H00

Fórum Municipal 
Luísa Todi 

PRIMEIRO PLANO   4-5
Plano para a cultura prepara 
estratégia participada

LOCAL  6-7
Habitações municipais 
com obras de manutenção

NATAL EM 
SETÚBAL

18 NOV // 06 JAN
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Diálogo dá origem a medidas 
de emergência social para combater a crise

SETÚBAL EM MOVIMENTO

O orçamento municipal para 2023 deve traduzir uma vontade e capacidade efetivas para fazer face a situações de maior fragilidade 
social no nosso concelho.
Naturalmente que também temos de acautelar o equilíbrio das finanças do município.
Temos de ter em conta que a escalada inflacionista a que assistimos – nos preços da energia e de todas as matérias-primas, na  

contratação de serviços e das obras – reflete-se igualmente em toda a atividade da câmara municipal. Não podemos permitir que se volte à 
situação financeira da câmara de 2002 e 2003, mas é natural que avaliemos, a cada momento, onde é que será mais necessário o nosso apoio.
Iniciei, em outubro passado, um processo de auscultação de todas as forças partidárias com assento na Assembleia Municipal de Setúbal para 
recolher propostas de medidas que possam contribuir para, no momento difícil de emergência social que vivemos, ajudar aqueles que mais 
precisam. Para isso, identifiquei previamente as áreas que considero as mais fragilizadas, como são os casos da infância, de alguns setores de 
atividade económica (nomeadamente pequenas e médias empresas), do apoio às famílias com crianças e jovens em idade escolar e do apoio às 
instituições de solidariedade social.
Se é verdade que o Governo anunciou um conjunto de medidas para combater a crise que já aí está, não é menos verdade que tais medidas se 
afiguram cada vez mais insuficientes para apoiar os que mais necessitam.
A situação é já muito complicada e prevê-se o seu agravamento.
Estas são as razões que levaram a Câmara Municipal de Setúbal a aprovar, no princípio de novembro e em resultado da iniciativa que promovi 
para ouvir e recolher contributos de todos os partidos representados na Assembleia Municipal, um conjunto de medidas de emergência social 

para combater a crise e apoiar aqueles que mais precisam, sem 
aumentar impostos municipais e garantindo o equilíbrio das contas 
municipais, medidas que ascendem a um valor global de seis milhões 
de euros.
A redução da taxa de IMI realizada em 2022 será mantida em 2023 
e a participação municipal variável no IRS mantém-se inalterada nos 

quatro por cento, o que significa que os setubalenses e azeitonenses não vão pagar mais e continuarão, no próximo ano, a beneficiar de uma 
redução de quatro milhões de euros nestes impostos municipais.
Será inscrito no orçamento municipal para 2023 um reforço de 100 mil euros para agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas para três 
finalidades: 1 – fornecer um reforço de lanche a todos os estudantes, do pré-escolar ao ensino secundário, que sejam beneficiários do escalão 
A ou B do abono de família; 2 – duplicar o valor atribuído para material de desgaste; 3 – alargar o apoio para visitas de estudo aos estudantes 
beneficiários do escalão B do abono de família. 
Outras medidas aprovadas pela Câmara Municipal são o reforço de 35 mil euros em 2023 no apoio social a atribuir às famílias com crianças 
beneficiárias do escalão A ou B do abono de família, de forma a assegurar a isenção total na frequência de Atividades de Animação e Apoio à 
Família, refeições escolares gratuitas para os estudantes do escalão B, alargamento da gratuitidade do transporte escolar ao ensino secundário 
e transporte escolar gratuito em circuitos especiais, transporte adaptado e/ou acompanhado.
A Câmara Municipal de Setúbal decidiu, também, dar em 2023 um apoio de dez euros na aquisição mensal do Passe Navegante Municipal válido 
para o território do concelho de Setúbal, criar um fundo de apoio social no valor de 250 mil euros para auxiliar instituições e associações do 
concelho e outro fundo no montante global de 250 mil euros para apoio ao desporto e à cultura a utilizar por entidades e associações culturais 
e desportivas do concelho.
Noutro domínio, ficou decidida uma isenção de derrama sobre IRC para empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, a criação 
de um Gabinete de Apoio ao Investidor e, finalmente, a gratuitidade do primeiro dístico de estacionamento para residentes.
Com estas medidas, a Câmara Municipal alarga a um número muito significativo de famílias um conjunto de medidas de emergência social 
imprescindíveis nos difíceis tempos que vivemos, enquanto mantém as reduções do IMI e da participação variável do IRS.
Só assim, e em resultado de diálogo alargado com todos os partidos para a definição das medidas a aplicar pelo Orçamento Municipal de 2023, 
é possível ter medidas que sejam úteis ao máximo número de famílias setubalenses e azeitonenses que começam já a sofrer os efeitos de uma 
crise que ameaça prolongar-se, com as medidas já anunciadas pelo Governo para a combater a manifestarem-se insuficientes.
Em Setúbal, vamos fazer a nossa parte para ajudar as nossas famílias mais necessitadas a combater os efeitos nefastos desta crise.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

Os setubalenses e azeitonenses não vão pagar mais de IMI 
e IRS e continuarão, em 2023, a beneficiar de uma redução 
de quatro milhões de euros nestes impostos municipais

ESTRADA DA MITRENA SEMANA DO MAR CORAL LUÍSA TODI
A Câmara Municipal de Setúbal vai avançar com 
obras que permitem aumentar de forma decisiva a 
capacidade da Estrada da Mitrena, via de acesso a 
uma zona industrial de relevância nacional, 
substituindo-se à Administração Central, numa obra 
com um custo global de cerca de três milhões e 950 
mil euros. A via é atualmente gerida pela IP – 
Infraestruturas de Portugal, mas irá passar para a 
gestão municipal, por via de protocolo entre as partes 
e execução das obras de beneficiação. Apesar de se 
tratar de uma estrada de inegável interesse nacional, 
por dar acesso a algumas das mais importantes 
empresas do país, só com a intervenção municipal se 
conseguirá avançar para uma intervenção que é, de 
há muito, necessária. 

Passados dois anos de interregno a que a pandemia 
nos obrigou, foi com enorme alegria que retomámos 
a organização da Semana do Mar, projeto que aviva a 
nossa memória para a importância histórica e cultural 
de Setúbal na sua relação social e económica com 
o mar. Sempre fomos uma cidade que vive do mar e 
para o mar. É fácil entender por que razões, para nós, 
tão importante é o mar. Pela força económica que 
tem, pois é de lá que vem o peixe que dá sustento a 
muitos, mas também porque é de lá que chegam os 
navios para reparar naquele que é um dos maiores 
estaleiros navais da Europa ou os navios que arribam 
ao nosso porto com mercadorias e de lá partem com 
mais mercadorias. Estes são motivos bem fortes e 
para continuarmos a celebrar o mar nos próximos anos.

O Coral Luísa Todi celebrou, no passado dia 25 de 
outubro, 61 anos de existência. Uma vida que se 
confunde com a cidade e que é uma homenagem 
permanente àquela que é uma das nossas maiores 
referências artísticas. Por este coral passaram várias 
e qualificadas gerações de cantores, foi ali que se 
formaram excelentes e reputados artistas. A Câmara 
Municipal mantém todo o empenho no reforço das 
suas relações com as associações do concelho e, 
naturalmente, o reforço das relações com o Coral 
Luísa Todi assume particular importância. Vamos, 
por isso, continuar a aprofundar as nossas parcerias, 
sempre em função das nossas capacidades, mas 
também sempre com o objetivo de ajudar a construir 
associações mais fortes, mais capazes.ED
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O primeiro passo do fu- 
turo Plano Estratégi- 
co de Cultura de Se-
túbal foi dado a 12 de  

outubro, numa sessão de apre-
sentação da metodologia de cons- 
trução do documento, sessão que  

encheu o Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, com a participação 
de cerca de centena e meia de 
pessoas, em representação de 
instituições ou a título individual.
“É para nós uma grande satisfa- 
ção ter os Paços do Concelho cheios  
com gente da Cultura. Estou pro- 
fundamente emocionado por ver  
esta disponibilidade para a cons- 
trução deste plano”, sublinhou o  
vereador da Cultura, Pedro Pina. 
O autarca ressalvou que, apesar  
de há muitos anos se fazer Cul- 

tura na cidade, o município en- 
tende que “este é o momento para 
dar mais um salto num trabalho 
estreito com os territórios, as 
instituições e as associações”.
Esse salto, assinalou, “tem de ser 
feito por muitos, com o envolvi-
mento de todos aqueles que na 
sua vida fazem da criação artís-
tica e da cultura aquilo que é o 
seu espaço de liberdade e da sua 
diferença”. 
A elaboração deste plano estra-
tégico, integrado na candidatu-

ra Setúbal – Cultura Sem Bar-
reiras, assume como propósito 
“demonstrar e considerar ainda 
mais o papel incontornável da 
cultura como um eixo central de 
desenvolvimento da cidade”. 
Através da concretização deste 
plano, a autarquia acredita que 
pode reforçar ainda mais “o ri- 
gor do trabalho desenvolvido jun- 
to dos públicos e da mediação cul- 
tural, bem como a transparência 
do investimento feito na área da 
cultura através do apoio finan-

ceiro, dos ciclos de programação 
ou de equipamentos culturais”.
O Plano Estratégico de Cultura 
de Setúbal resulta de uma “forte 
análise de diagnóstico” sobre es-
tratégias para os equipamentos 
e eventos, “num diálogo estrei- 
to com todos os agentes culturais 
da cidade”, e da aferição dos im-
pactes dos investimentos muni- 
cipais na área, que incluem não 
só o aspeto financeiro, mas tam- 
bém as parcerias, o tipo de ofer- 
ta cultural, a comunicação e o en- 
volvimento da comunidade.

PROCESSO COLABORATIVO 

O envolvimento dos setubalen- 
ses é considerado essencial para 
a elaboração do Plano Estraté-
gico de Cultura de Setúbal, cujos 
diagnóstico e objetivos estraté- 
gicos serão delineados num pro- 
cesso colaborativo, envolvendo 
diferentes protagonistas do te-
cido cultural do território.
O vereador Pedro Pina reafirmou 
a importância da participação 
dos agentes culturais e apelou 
à participação de todos na ela-
boração do documento com co- 

ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO CONSIDERADO ESSENCIAL NA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO 

Câmara prepara plano 
de reforço da Cultura 
A elaboração de um 
plano que reforça a 
estratégia para a 
Cultura em Setúbal teve 
início no dia 12 de 
outubro. O objetivo 
é criar dinâmicas 
verdadeiramente 
enquadradas com as 
necessidades do setor. 
O envolvimento da 
população é essencial 
no processo, que deve 
ficar concluído em 
julho de 2023

A apresentação da metodologia do Plano Estratégico de Cultura contou com uma grande participação de público
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INQUÉRITO 

Aceda neste QR CODE ao inquérito que vai 
caracterizar os perfis dos públicos da cultura de 
Setúbal. Este desafio é lançado ao tecido cultural, 
ao movimento associativo, às instituições das 
mais diversas áreas e à população em geral, como 
forma de contribuir para a construção deste plano.

u

ESTRATÉGIA 
FASEADA 
FASE 1.
DIAGNÓSTICO. 
› Levantamento do contexto 
cultural de Setúbal.
› Análise das estratégias dos 
espaços, equipamentos e de 
eventos culturais âncora para 
o diálogo, o envolvimento, 
a fidelização, a captação 
e a formação de públicos. 
› Caracterização dos perfis 
dos públicos da cultura. 
› Identificação dos potenciais 
públicos.
› Estudo do grau de satisfação 
sobre as dinâmicas culturais 
municipais.
› Identificação dos contributos 
da candidatura Setúbal – 
Cultura Sem Barreiras para 
a valorização da participação 
cívica e fruição cultural 
e patrimonial.

METODOLOGIA.
› 12 outubro 2022 – 
Apresentação da metodologia 
futura para o Plano Estratégico 
de Cultura de Setúbal.
› 17 outubro a 30 dezembro 
– Inquérito online à 
comunidade.
› 26 novembro – Conferência 
Municipal de Cultura.

FASE 2.
CONTRIBUTOS
› Definição dos objetivos 
estratégicos num processo 
colaborativo que envolve 
diferentes protagonistas do 
tecido cultural do território.
› Criação de equipa de 
trabalho composta por 
dez pessoas, sendo cinco 
representantes da autarquia 
e cinco representantes 
da sociedade civil.

METODOLOGIA. 
› Dez reuniões para definição 
dos objetivos estratégicos 
para as políticas culturais 
de Setúbal até 2030. 
› Quatro sessões para 
elaboração da versão 0 
do Plano Estratégico 
Municipal de Cultura.
› Na décima quinta sessão 
é apresentada e discutida 
a versão 0.
› Análise política.
› Consulta pública. 
› Análise e integração 
dos contributos provenientes 
da consulta pública
› Validação pelo Conselho 
Municipal de Cultura.
› Aprovação política do plano.

ordenação científica a cargo de  
Manuel Gama, professor da Uni- 
versidade do Minho.
“Queremos que este documento 
tenha a contribuição de todos. 
O plano vai ser monitorizado 
cientificamente por nós, mas é 
a população que o vai desenhar 
e colocar nele o que quiser”, ga-
rantiu Manuel Gama.
O professor universitário, que, 
com a sua equipa do Observató- 
rio de Políticas de Ciência, Co-
municação e Cultura da Univer- 
sidade do Minho, já desenvol-
veu trabalho deste género nou-
tros municípios do país, indicou 
que o plano será construído em 
duas grandes fases.
Na primeira, é feito um diagnós- 
tico para apresentar o contex-
to cultural de Setúbal, através 
de análise documental, obser-
vação direta e conversas infor-
mais com os agentes culturais.
As estratégias dos espaços, equi- 
pamentos e eventos culturais 
âncora para o diálogo, o envol-
vimento, a fidelização, a capta- 
ção e a formação de públicos, 
assim como a caracterização dos 
públicos da cultura e a identi-
ficação de públicos potenciais 
são outros fatores a analisar.
O projeto tem ainda como pro-
pósito estudar o grau de satis-
fação sobre as dinâmicas cultu-
rais municipais, o que será feito 
em grupos de discussão e atra-
vés da resposta a questionários 
disponíveis online.
Outro passo importante na fase 

de diagnóstico é a realização, a 
26 de novembro, no Cinema 
Charlot – Auditório Municipal,  
da Conferência Municipal de Cul- 
tura Setúbal 2022, num espaço 
que se pretende aberto, demo-
crático, paritário e descentrali- 

zado, para criar as condições que 
proporcionem uma ampla par-
ticipação social no processo de 
diagnóstico da conjuntura cul-
tural do território.
Na segunda fase do processo de 
construção do plano, destinada 

à recolha de contributos, é cria-
do um grupo de trabalho consti-
tuído por dez pessoas, cinco in- 
dicadas pela autarquia e as res-
tantes resultantes de um pro-
cesso de candidaturas.
Este grupo reúne-se em quinze 
sessões para delinear os objeti- 
vos estratégicos e elaborar a “ver- 
são 0” do plano.
Após análise política, este docu- 
mento é submetido a consulta  
pública para uma nova fase de 
recolha de contributos, a que se  
segue a validação pelo Conselho  
Municipal de Cultura e, final-
mente, a aprovação da versão fi- 
nal pelo Executivo municipal.

O professor Manuel Gama coordena a equipa que vai monitorizar o processo de construção do plano

O vereador Pedro Pina salientou a importância deste documento para o reforço da estratégia para a Cultura
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A Câmara Municipal ini- 
ciou no fim de se-
tembro obras de re- 
cuperação de 45 fo- 

gos de habitação pública, ar-
rendados no regime de renda 
social, numa empreitada no va-
lor de perto de 150 mil euros.
Com um prazo de execução es-
timado de 180 dias, as obras de 
reparação, beneficiação e con-
servação no interior dos fogos 
municipais arrendados, com o 
foco principal nas instalações sa- 

nitárias, justificam-se com a ida- 
de dos edifícios, que exige ma-
nutenções regulares.
A intervenção decorre em habi- 
tações com anomalias nas cana- 
lizações de abastecimento de 
água e nas redes de drenagem 
de esgotos, responsáveis por da- 
nos noutras habitações, algu-
mas das quais particulares.
As obras têm como objetivo me- 

lhorar as condições de habita- 
bilidade, eliminando os proble- 
mas existentes, de modo a ga- 
rantir a segurança moradores e a  
beneficiar a acessibilidade dos 
moradores aos equipamentos sa- 
nitários, com a substituição das 
banheiras por bases de duche.
A resolução dos problemas nas 
redes obriga a repor revestimen- 
tos de paredes e pavimentos, 

reinstalar equipamentos sanitá- 
rios e algumas pinturas interiores.
Os problemas identificados in-
cluíam curto-circuitos provoca- 
dos pelas águas infiltradas e a 
existência de casas de banho com 
os ramais domiciliários e a liga- 
ção às prumadas em mau esta- 
do, além de em muitos casos a  
rede de água se apresentar da-
nificada.

Câmara requalifica 
45 fogos municipais

A reabilitação das habitações municipais centra-se nas instalações sanitárias

IDADE DOS EDIFÍCIOS JUSTIFICA INVESTIMENTO DE 150 MIL EUROS

Reabilitação avança em praceta
nA Câmara Municipal concluiu 
as duas primeiras fases de rea-
bilitação da Praceta Manuel 
Nunes de Almeida, um investi-
mento superior a 100 mil euros 
para conferir um novo desenho 
urbanístico à zona.
A obra já requalificou as redes 
de abastecimento de água e a  
área de circulação pedonal jun-
to dos edifícios da praceta, o que 
aumenta o passeio e permite 
instalar zonas de esplanada em 
melhores condições.
A largura da faixa rodoviária 
vai ser reduzida, permitindo 
criar uma ciclovia bidirecional 
e aumentar a área central da 
praceta, para receber zonas de 
estadia com mobiliário urbano.

Estão previstos um espaço para 
utilização de bicicletas, skates e 
patins e uma zona multiusos 
que inclui uma área para ativi-
dade desportiva com um equi-
pamento de street workout.

A melhoria das condições de es- 
tacionamento, o reforço da ilu- 
minação pública e a reabilitação 
da rede de drenagem de águas 
pluviais são outras ações progra- 
madas na praceta.

Só falta uma fase da reabilitação da Praceta Manuel Nunes de Almeida

A melhoria das condições 
de habitabilidade é o 
objetivo da reabilitação 
de quase meia centena 
de habitações municipais. 
As obras estão centradas 
principalmente nas 
instalações sanitárias 
e são justificadas pela 
idade dos edifícios

TAPETE NOVO 
EM AVENIDAS

Algumas das principais vias 
do centro da cidade, como 
as avenidas 5 de Outubro 
e Alexandre Herculano, 
foram repavimentadas em 
setembro, num investimento 
da Câmara Municipal 
superior a 60 mil euros.
Com o objetivo assegurar 
melhores condições de 
circulação e segurança 
rodoviária, foi reabilitada 
uma área com mais de seis 
mil metros quadrados, que 
incluiu ainda as ruas 
Baluarte do Socorro e 
Alferes Pinto Vidigal 
e alguns parques de 
estacionamento da zona 
envolvente.
Além da repavimentação 
de algumas das principais 
vias do centro da cidade, 
que integram um programa 
mais vasto, em todas as 
freguesias do concelho, 
a autarquia ainda pintou 
sinalização horizontal 
noutras zonas, como a 
Avenida 22 de Dezembro.

u SANEAMENTO. O município está a requalificar a rede 
de drenagem de águas residuais na Rua Óscar Paxeco, no Troino, 
para melhoria do serviço de saneamento e reforço do sistema. 
A obra, um investimento de perto de 20 mil euros, contemplou 
a construção de um novo coletor, a reformulação das caixas de 
visita e a reabilitação de ramais. Com a infraestrutura de esgotos 
domésticos instalada, a pavimentação é executada quando 
terminarem os trabalhos de estabilização de um muro.
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Setúbal exige
transportes
de qualidade

Câmara Municipal, 
juntas de freguesia 
e população atingiram 
o ponto de saturação 
com o concessionário 
de autocarros.  
Reuniões nas cinco 
freguesias mostraram 
um descontentamento 
que originou a marcação 
de uma manifestação. 
Tudo para reclamar o 
que foi prometido a 
Setúbal, um transporte 
público de qualidade

O presidente da Câma-
ra Municipal de Se-
túbal, André Martins, 
continua a acreditar 

no projeto de transportes pú-
blicos para a Área Metropoli-
tana de Lisboa e garante que o 
mesmo não fica em causa por o 
operador Alsa Todi não estar a 
cumprir o contratado.
O autarca fez a afirmação em 1 de 
outubro, quando três centenas 
de pessoas marcharam da ro-
tunda junto do Estádio do Bon- 
fim ao Interface de Transportes 
de Setúbal, exigindo transpor-
tes públicos de qualidade e que 
a Alsa Todi cumpra o contrato 
celebrado com a Transportes  
Metropolitanos de Lisboa (TML).
A manifestação, liderada pelo 
Executivo municipal e pelos pre- 

sidentes das juntas de fregue-
sia, realizou-se por iniciativa das  
autarquias do concelho, depois 
de uma ronda de reuniões pú-
blicas nas cinco freguesias, nas 
quais a população expôs as suas 
preocupações.
“Acreditamos neste projeto, que- 
remos levá-lo até às últimas con- 
sequências, ou seja, criar sempre 
as condições para termos trans-
portes públicos de qualidade 
para todos nos podermos movi-
mentar conforme as nossas ne-
cessidades e interesses na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) 
e em cada um dos nossos muni-
cípios”, assegurou André Mar-
tins. 
O presidente do município in-
dicou que o projeto não vai ser 
posto em causa por a Alsa Todi, 
a empresa operadora do Lote 4 
– que inclui os concelhos de Se-
túbal, Palmela, Moita, Montijo e 
Alcochete –, “não estar a cumprir” 
o concurso internacional que 
ganhou, assumindo então “res-
ponsabilidades perante a AML, 
perante os municípios e perante 
as populações”. 
Os manifestantes entoaram pa- 
lavras de ordem como “Trans-
porte é um direito, sem ele na- 
da feito” e exibiram cartazes com 
frases como “Setúbal existe”, 
“Exigimos transportes públicos  
de qualidade”, “Não aceitamos  
que os nossos filhos cheguem 
atrasados à escola” e “Quere-
mos chegar a horas ao trabalho”.
O presidente da Câmara defen-
deu que “os municípios da AML 
têm de estar unidos e com força 
para encontrar as soluções” e 
“exigirem que as empresas que 
concorreram aos concursos cum- 
pram aquilo que contrataram”, 
sublinhando que a força dada 
pelas populações aos autarcas 
de Setúbal tem-lhes permitido 
exercer “uma pressão muito for-
te sobre a empresa”. 
Admitiu saber da “revolta pro-
funda e desespero” que os uten-
tes sentem por ficarem “horas 
à espera e o autocarro não vir”, 
havendo pessoas que “passam 
dias e dias a chegar atrasadas ao 
trabalho, com a possibilidade de 
ficarem sem emprego”, e defen-
deu que a TML aplique multas 
à Alsa Todi, por incumprimento 
contratual.

As autarquias encabeçaram uma manifestação de reivindicação de transportes públicos de qualidade

Município e juntas de freguesia dialogaram com a população

AUTARQUIAS E POPULAÇÃO DESCONTENTES COM SERVIÇO DA ALSA TODI

Projetos de moradores ganham espaço
nA participação dos morado-
res na direção dos destinos do 
território proporcionada pelo 
programa Nosso Bairro, Nossa 
Cidade foi destacada a 24 de se- 
tembro pelo presidente André 
Martins, na inauguração do Es-
paço Renascer, no Forte da Bela 
Vista.
O programa municipal, em de- 
senvolvimento há dez anos em 
cinco bairros da zona da Bela Vis- 
ta, demonstra que “é possível me- 

lhorar a gestão da habitação pú- 
blica com a participação efetiva  
dos moradores”, num trabalho  
coletivo que resulta em “trans-
formações concretas e positivas”.
O Espaço Renascer, gerido pelos 
moradores, resulta da requalifi- 
cação de uma habitação no âm- 
bito de uma candidatura ao pro- 
grama Bairros Saudáveis pro-
movida pela ACM/YMCA de Se-
túbal, parceira do Nosso Bairro, 
Nossa Cidade.

Neste espaço, em cuja inaugura- 
ção também estiveram o verea- 
dor Carlos Rabaçal, coordena- 
dor do programa, e o presidente  
da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, Nuno Costa, os cida-
dãos podem desenvolver proje-
tos como oficinas de informáti-
ca, estudo acompanhado, medi-
ção da tensão arterial, ateliers 
e ações de formação e sensibi-
lização, além de reuniões com 
os seus diversos interlocutores.O Espaço Renascer ajuda a dinamizar o Forte da Bela Vista
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Plano ajuda a defender 
território Arrábida
Comunidade científica 
e municípios 
juntaram-se para 
encontrar formas de 
minimizar os problemas 
climáticos apontados 
para a região até ao 
final do século. Calor 
a mais e água a menos 
formam a grande 
ameaça

O território Arrábida, for- 
mado pelos concelhos 
de Setúbal, Palmela e  
Sesimbra, passou a dis- 

por de um plano de apoio à to-
mada de decisão sobre medidas 
que ajudem a enfrentar calor ex- 
cessivo, incêndios rurais e seca, 
os riscos climáticos a que a re-
gião está mais sujeita.
“Cabe às instituições e às pessoas 
alterar esse futuro, conhecendo o  
que são algumas das vulnerabili- 
dades do nosso território. Este ins- 
trumento vai-nos permitir olhar  
o território de uma maneira mais  
sustentável e tomar as medidas  
mais adequadas”, afirmou a vi- 

A vice-presidente Carla Guerreiro apontou a necessidade de fortalecer localmente a capacidade de ação

SETÚBAL, PALMELA E SESIMBRA ENFRENTAM RISCOS CLIMÁTICOS

ce-presidente da Câmara Muni- 
cipal de Setúbal, Carla Guerreiro, 
na apresentação das conclusões 
do projeto PLACC – Arrábida.
Com este Plano Local de Adap-
tação às Alterações Climáticas, 
criado num consórcio coordena- 
do pela ENA – Agência de Ener- 
gia e Ambiente da Arrábida, os  
três municípios, o Instituto de  
Geografia e Ordenamento do  
Território (IGOT) da Universi- 
dade de Lisboa e a Faculdade de  
Ciências e Tecnologia da Univer- 
sidade Nova de Lisboa, inicia-se  
um processo no qual cabe às au- 
tarquias tomarem medidas e  
informarem a população, para 
mitigar os riscos no futuro.

“Os governos locais necessitam 
de fortalecer as suas capacida-
des de ação, de construir parce-
rias sólidas e, acima de tudo, de 
concretizar processos inclusivos 
de adaptação da comunidade, 
sem deixar ninguém para trás. 
Ao enveredar por este caminho, 
devem ser proativos no fortaleci-
mento dos seus poderes”, assina-
lou Carla Guerreiro.
O estudo faz projeções até 2100, 
ano em que se estima que o ter-
ritório Arrábida apresente uma 
suscetibilidade muito elevada à 
seca ou elevada, quando atual-
mente é moderada.
O professor do IGOT José Luís 
Zêzere, coordenador da equipa 

que produziu os relatórios do 
PLAAC – Arrábida, mostrou-se 
surpreendido com a gravidade 
dos resultados registados nos 
itens relativos ao aumento do 
calor excessivo e aos incêndios 
rurais/florestais.
O PLAAC – Arrábida represen-
tou um investimento superior a  
165 mil euros, financiado em 90 
por cento pelo Programa Am-
biente do EEA Grants, fundo 
através do qual Noruega, Lie-
chtenstein e Islândia apoiam  
financeiramente os Estados-
-membros da União Europeia 
com maiores desvios da mé-
dia europeia do PIB per capita, 
como é o caso de Portugal.

Protocolo reforça educação ambiental
nA Câmara Municipal de Setú- 
bal assinou um protocolo no âm- 
bito do Projeto DEXPO, de edu-
cação ambiental em contexto es- 
colar, com a empresa Mapa das 
Ideias, na Casa da Baía, a 13 de  
outubro, Dia Internacional da Re- 
dução do Risco de Catástrofes.
“É essencial preparar o território 
para o embate das alterações 
climáticas e Setúbal está empe-
nhada neste combate. Vivemos 
momentos decisivos no que diz 
respeito ao clima do nosso pla-
neta”, advertiu o presidente do 
município, André Martins, sau-
dando os técnicos portugueses, 

húngaros, eslovenos e checos 
especialistas em formação e co-
municação, que, após três dias 
de ações realizadas em Lisboa, 
concluíram em Setúbal o segun- 
do workshop do Projeto DEXPO 
realizado em Portugal.
Ao sublinhar a importância des- 
te tipo de iniciativas, o autarca 
indicou que o protocolo “repre- 
senta a oficialização de uma par- 
ceria que visa a realização de um 
conjunto de ações de grande im- 
portância em matéria de informa- 
ção e sensibilização ambiental”.
O objetivo do projeto DEXPO é  
desenvolver novos métodos que 

possam ser usados em sala de au- 
la para promover o pensamento  
crítico, a alfabetização mediática 

e a participação ativa na aborda- 
gem às questões ambientais com 
os jovens.

Vai ainda ser desenvolvido um 
curso online aberto em cinco 
idiomas, elaborado um manual 
educativo e trabalhada a capaci- 
tação dos técnicos dos diferen-
tes parceiros envolvidos.
O workshop, uma das ações pre- 
vistas no protocolo assinado 
com a Mapa das Ideias, é um 
tipo de iniciativas que está “em 
linha” com as preocupações do 
município quanto à defesa do 
ambiente, as quais têm sido 
transformadas em “ações con-
cretas”, como sublinhou André 
Martins no encontro de que re- 
sultou a assinatura do protocolo.

O presidente André Martins assinou o acordo

MEDIDAS 
DE PROTEÇÃO 
TESTADAS 
NAS ESCOLAS

Os alunos de todas as 
escolas do concelho de 
Setúbal participaram num 
simulacro de sismo a 13 de 
outubro, Dia Internacional 
para a Redução de Catástrofes, 
para sensibilizar e informar 
para o risco sísmico.
Os exercícios, coordenados 
pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil e Bombeiros 
e com a participação de 
outras áreas da autarquia, 
proporcionaram ainda a 
prática e a aquisição de mais 
e melhores conhecimentos, 
rotinas e procedimentos 
durante uma ocorrência 
sísmica.
A intenção era que professores, 
alunos e auxiliares de 
educação atuassem no 
simulacro como fariam numa 
ocorrência real, incluindo 
medidas de autoproteção 
pertente os três toques 
emergência, deslocação para 
o ponto de encontro, contagem 
dos alunos, regresso às salas 
perante inexistência de 
danos materiais na escola e 
elaboração de breve relatório.
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Município avalia 
condições escolares
Câmara Municipal 
e juntas de freguesia 
visitaram as escolas 
do concelho para, em 
conjunto com a 
comunidade educativa, 
identificar necessidades 
e apontar soluções. 
Também nesta área, 
a política seguida é de 
proximidade

A Câmara Municipal de  
Setúbal e as juntas de  
freguesias percorre- 
ram as escolas do con- 

celho com o objetivo de aferir as 
condições em que se iniciou o 
ano letivo e fazer o levantamen-
to de eventuais necessidades.
“A ideia é conversar com os pro-
fessores, os auxiliares e os alunos, 
para fazer deste início de ano le- 
tivo um espaço de resolução de  
pequenos problemas que possam 
surgir. A comunidade educativa 
tem de sentir que a câmara e 
as juntas de freguesia acompa-
nham toda a atividade desenvol- 
vida pelas escolas”, sublinha a vi- 
ce-presidente Carla Guerreiro.
Tendo em conta as transferên- 

cias de competências da admi- 
nistração central para a autar- 
quia na área da educação a ini- 
ciativa contemplou as escolas  
básicas dos 2º e 3º ciclos e as  
de ensino secundário, que apre- 
sentam problemáticas diferen-
tes em relação aos estabeleci-
mentos que já eram de compe-
tência municipal.
“Nas escolas do 1º ciclo e do pré- 
-escolar, as principais questões  
abordadas são relativas ao espa- 
ço exterior. Nas EB 2,3 e secun- 
dárias, relacionam-se, por exem- 
plo, com necessidade de pintu-
ras ou da falta de pavilhões gim-
nodesportivos”, adianta.

As juntas de freguesia realizam, 
anualmente, fortes investimen-
tos na manutenção e pequenas 
reparações nos edifícios das es-
colas do 1º ciclo e do pré-esco-
lar, no âmbito da transferência 
de competências do município 
para estas autarquias.  
Nestas escolas, a preocupação 
atual é perceber “o que se pre-
tende para os espaços exteriores 
dedicados ao recreio dos alu-
nos”, num trabalho que vai ser 
desenvolvido numa parceria 
conjunta com as juntas de fre-
guesia, as escolas e as associa-
ções de pais e encarregados de 
educação.

Um dos principais focos das vi-
sitas às escolas neste início do 
ano letivo é o funcionamento dos 
refeitórios, tendo em conta que,  
com as transferências de com-
petências do Governo, o muni-
cípio passou a ter responsabili-
dades acrescidas nesta área.
Relativamente às condições dos 
estabelecimentos dos 2º e 3º ci- 
clos e do secundário, as proble-
máticas identificadas são muito 
variadas, com destaque para a 
necessidade de intervenções de  
fundo nas escolas que se en-
contram nas listas de priorida-
des para requalificação definidas 
pelo Governo. 

Câmara e juntas de freguesia fizeram um levantamento de necessidades em visitas a todas as escolas do concelho

VISITAS DE TRABALHO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO

Comunidade educativa bem recebida
nO prosseguimento da política 
de melhoria de condições da co- 
munidade educativa foi asse-
gurado a 28 de setembro pelo 
presidente da Câmara Munici-
pal de Setúbal, André Martins, 
apesar dos constrangimentos 
causados pelo modelo de trans-
ferência de competências na 
área da educação.
“Tudo fizemos, tudo continuare- 
mos a fazer para que a nossa co- 
munidade educativa e os nossos 

alunos tenham as melhores con-
dições”, afirmou o autarca na ce- 
rimónia de Receção à Comuni- 
dade Educativa, realizada no For- 
te de Albarquel.
A transferência de competências 
no domínio da educação para os 
órgãos municipais proporciona  
uma “nova realidade” que impli- 
ca “acrescidas responsabilidades 
na implementação da escola a 
tempo inteiro e da ação social es- 
colar, sem esquecer a urgente re- 

qualificação do parque escolar 
agora transferido”.
Os serviços municipais foram 
adaptados e reforçados com 
“mais recursos humanos” para 
darem as respostas necessárias, 
tendo sido criadas condições 
para “assegurar os apoios e com- 
plementos educativos na ação 
social escolar, nos refeitórios 
escolares, no Programa Leite  
Escolar, na escola a tempo intei- 
ro, nas atividades de enrique-
cimento curricular, nos trans-
portes escolares e na educação 
inclusiva”.O Executivo municipal deu as boas-vindas ao novo ano letivo

MUNICÍPIO E PAIS
COM ESTRATÉGIA
DE COOPERAÇÃO

O reforço da cooperação do 
município com as associações  
de pais e encarregados de 
educação do concelho, que 
vão passar a reunir-se 
regularmente, foi um dos 
objetivos da uma reunião 
realizada a 19 de outubro.
Na sessão, na qual foram 
analisadas as principais 
preocupações deste ano 
letivo, uma das questões 
discutidas relaciona-se com 
o espaço exterior dedicado ao 
recreio dos alunos, ficando 
definida a realização de um 
encontro com esta prioridade.
Em relação às transferências 
de competências da 
administração central, a 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Carla 
Guerreiro, que dirigiu a reunião, 
referiu que o município passou 
a ter responsabilidades 
acrescidas, com a gestão dos 
refeitórios e dos recursos 
humanos, tendo transitado 
mais de cinco centenas de 
trabalhadores para a autarquia. 
O aumento do número de 
alunos com necessidades 
especiais e a falta de meios para 
garantir a escola inclusiva foi 
outra questão debatida, que 
contou com a participação dos 
executivos das freguesias e  
representantes das associações 
de pais e encarregados de 
educação do concelho.
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SABORES DA COSTA EM FESTA INÉDITA QUE EXALTA QUALIDADE LOCAL

A primeira edição da Festa do Mar, organizada pela Câmara 
Municipal de Setúbal entre os dias 5 e 9 de outubro, no Largo José 
Afonso, é um exemplo do aproveitamento das potencialidades da 
ligação da cidade ao rio, designadamente a nível gastronómico.
Num evento especialmente dedicado à ostra, cerca de quatro mil 
visitantes consumiram uma tonelada destes bivalves produzidos 
no Sado, ao natural, com topping ou cozinhadas, em propostas 
apresentadas pelos produtores locais Découverte, Exporsado, 
Neptun Pearl e Ostra Ribeiro.
A oferta do evento gastronómico, organizado com os apoios da 
Vertentitinerante Lda e da União das Freguesias de Setúbal, incluiu 
ainda gambas à la guilho e cozidas, amêijoas, arroz de marisco, 
sapateira recheada e lagosta, tendo todo o marisco sido adquirido 
localmente, nas empresas Martroia, Sabor da Maré e Veramar.
O vinho da região foi uma das escolhas para acompanhar a comida, 
com a Quinta de Catralvos, marca anfitriã do evento, a apresentar 
uma seleção que ia do frisante aos vinhos brancos e rosés para a 
perfeita harmonização com os sabores do mar, enquanto um balcão 
do Bar Tody’s complementava a oferta de bebidas, com gins e 
cocktails, entre outras propostas.

A Festa do Mar – Especial Ostra de Setúbal, certame inserido 
na estratégia municipal de promoção gastronómica e turística do 
concelho, contou também com animação musical, workshops, uma 
palestra sobre a qualidade das ostras do rio Sado, divertimentos 
para os mais novos e venda de artesanato e de doçaria regional.

u

Visitas a navios emble-
máticos, batismos de  
mar e passeios em em- 
barcações tradicionais 

e marítimo-turísticas centraram 

atenções na zona ribeirinha en-
tre os dias 17 e 23 de outubro, 
na Semana do Mar, evento que 
exalta a importância da dimen-
são costeira de Setúbal.

O evento, organizado pela Câ-
mara Municipal, pela Adminis-
tração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra, pela Aporvela e pela 
Marinha Portuguesa, atraiu mi-

lhares de pessoas, sobretudo pe- 
la oportunidade de visitar o NRP 
Sagres, a caravela Vera Cruz, o 
navio-escola norueguês Sør-
landet e o Santa Maria Manue-

la, um ex-bacalhoeiro da Frota 
Branca.
A Semana do Mar é um dos mui- 
tos eventos que em Setúbal apos- 
tam na valorização das poten-
cialidades de desenvolvimento 
da ligação entre a cidade e o rio 
Sado, seja a nível económico, tu- 
rístico, social, ambiental ou gas- 
tronómico. 
Esta ideia esteve em destaque  
na intervenção do presidente An- 
dré Martins na sessão de aber-
tura da primeira iniciativa da 
Semana do Mar, a conferência 
“Visão para o desenvolvimento 
sustentável do porto e cidade 
de Setúbal”.
Para o autarca, a Semana do Mar 
aviva a memória coletiva “para 
a importância histórica e cul-
tural de Setúbal na sua relação 
social e económica com o mar”.
Este evento afirma “a responsa- 
bilidade histórica” de Setúbal “na  
defesa, preservação e promoção” 
do património natural “único e 
de valor incomensurável consti-
tuído por Estuário do Sado, Baía 

EVENTOS REFORÇAM LIGAÇÃO DO MUNICÍPIO AO RIO E AO MAR

Cidade 
demonstra 
vocação 
marítima

O mês de outubro mostrou a importância da ligação de Setúbal ao rio e ao mar. A Semana do Mar regressou após dois anos de 
ausência, com visitas a embarcações emblemáticas. Mas houve também uma festa no Largo José Afonso dedicada ao que de melhor o 
mar leva à mesa dos setubalenses, com destaque para a ostra. Já a Polícia Marítima escolheu a cidade para celebrar o seu dia nacional

Quatro produtores locais serviram uma tonelada de ostras 
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REABILITAÇÃO 
TOTAL 
DO PARQUE 
HABITACIONAL
13 operações
414 edifícios
1875 habitações 
municipais

CONSTRUÇÃO 
DE HABITAÇÃO 
NOVA
5 empreendimentos
530 habitações 
de renda apoiada

ALOJAMENTO 
URGENTE 
E TEMPORÁRIO
2 operações 
35 alojamentos

ESTRATÉGIA LOCAL 
DE HABITAÇÃO
ESTE SUPLEMENTO DE QUATRO PÁGINAS TRANSMITE A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA COMPREENSÃO 
DO QUE É ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, UM PROCESSO, JÁ EM 
DESENVOLVIMENTO, PARA A REABILITAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO NÚMERO DE CASAS NECESSÁRIO PARA 
ASSEGURAR HABITAÇÃO CONDIGNA E A CUSTOS ADEQUADOS AOS MUNÍCIPES DO CONCELHO.
SÃO DUAS DEZENAS DE OPERAÇÕES, COM UM VALOR GLOBAL DE PERTO DE 192 MILHÕES DE EUROS, A 
REALIZAR ATÉ 2026, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 1.º DIREITO E DO PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA.
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nA Estratégia Local de Habita- 
ção (ELH) é um instrumento que  
surge enquadrado pela Nova 
Geração de Políticas de Habi-
tação como forma de promover 
não só a adequação dos instru-
mentos de política nacionais às  
especificidades locais e a ado-
ção de uma abordagem integra- 
da e estratégica na sua imple-
mentação, como a garantia de 

que as soluções habitacionais a 
desenvolver com apoio público  
são conducentes à integração so- 
cioterritorial das comunidades 
menos favorecidas.
A apresentação prévia da ELH, 
por parte do município, é obriga-
tória no caso dos apoios a con- 
ceder ao abrigo do 1º Direito – 
Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação, que visa a promoção 

de soluções habitacionais para 
pessoas que vivem em condi- 
ções habitacionais indignas e 
que não dispõem de capacidade  
financeira para suportar o cus-
to do acesso a uma habitação 
adequada.
A Estratégia Local de Habitação,  
aprovada em setembro de 2020, 
foi estruturada por uma equipa 
composta por consultores e es-

pecialistas externos e pelo Gru-
po de Trabalho do Município, em  
estreita articulação com o Exe- 
cutivo municipal, de forma a co- 
locar no terreno medidas con-
cretas atendendo à dimensão 
e complexidade do desafio que 
se depara ao município neste 
domínio.
Esta estratégia integrou medi-
das, metas, custos e financia-

mentos adequados às condi-
ções gerais dos financiamentos 
que estabeleciam que os mu-
nicípios investissem do seu or-
çamento cerca de 50 por cento 
do valor total do investimento 
na reabilitação de edifícios e 35 
por cento do valor da promoção 
de nova habitação.
Estas medidas configuraram a 
reabilitação de oito bairros mu-

ESTRATÉGIA LOCAL 
SERVE NECESSIDADES 
DE HABITAÇÃO
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nicipais que resultaram num 
Acordo de Colaboração com o  
Instituto da Habitação e da Rea- 
bilitação Urbana (IHRU) no valor  
de cerca de 23 milhões de euros.

CUSTOS CONTROLADOS

A Câmara Municipal de Setúbal 
tomou a iniciativa de desenvol-
ver um estudo urbanístico para 
toda a área da Bela Vista já in-
fraestruturada e consolidada 

com disponibilidade para aco-
lher mais soluções habitacio-
nais e tendo em vista também 
a qualificação urbanística deste 
território, com o preenchimen-
to de vazios urbanos.
Nesse sentido, foram realizadas 
várias reuniões com o IHRU, es- 
tabelecendo-se um protocolo de  
colaboração, no qual ficaram 
acordados os termos e as con- 
dições de cooperação entre am- 
bas as entidades para o desen-

volvimento do Projeto Habita-
cional de Setúbal Nascente, no 
âmbito da proposta apresenta- 
da pelo município de novos lo- 
teamentos em áreas consoli- 
dadas e na prossecução do ob-
jetivo principal de criação de so- 
luções habitacionais de promo-
ção pública para os agregados 
mais vulneráveis.
Com os projetos desenvolvidos 
pela autarquia, serão concreti-
zadas pelo IHRU nos seus terre-

nos cerca de 940 habitações de 
custos controlados destinadas 
a arrendamento acessível, com-
plementadas com áreas des- 
tinadas a comércio, serviços e 
estacionamentos. 
Nas áreas de cedência destas 
operações urbanísticas, o muni-
cípio de Setúbal irá desenvolver 
cinco novos empreendimentos 
para a construção de 530 habi-
tações de renda apoiada.
No contexto deste mesmo pro- 

cesso, será desenvolvido por 
uma entidade do 3º setor (ACM)  
um conjunto habitacional com 
80 habitações de custos con-
trolados.

FINANCIAMENTO PRR

Em junho de 2021 foi publicada 
a portaria que define o apoio fi-
nanceiro do Programa de Recu-
peração e Resiliência (PRR) ao 
Programa de Apoio ao Acesso 

REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL | CANDIDATURAS APROVADAS

OPERAÇÃO N.º
FOGOS PÚBLICA

PROPRIEDADE - %
PRIVADA

ESTADO FINANCIAMENTO

Bairro da Alameda das Palmeiras

Bairro das Manteigadas (hab. pública municipal)

Bairro do Forte da Bela Vista

Bairro da Bela Vista
TOTAL

Aprovado (Resolução do Conselho de Ministros – 29 set)

Contrato de comparticipação celebrado (23 jun)

Contrato de comparticipação celebrado (30 jun)

Contrato de comparticipação celebrado (30 jun)

13.344.700,48 €

8.597.723,87 €

13.173.838,70 €

32.511.145,99 €
67.627.409,04 €

252

114

167

838
1371

94,84

100

74,85

44,87

5,16

0

25,25

55,13

CONSTRUÇÃO NOVA | RENDA APOIADA E RENDA REDUZIDA

OPERAÇÃO N.º DE HABITAÇÕES
AGREGADOS

ESTADO VALOR DA
CANDIDATURA

Empreendimento habitacional na Bela Vista A1

Empreendimento habitacional na Quinta da Parvoíce

Empreendimento habitacional na Bela Vista A2

Empreendimento habitacional na Bela Vista A3

Empreendimento habitacional na Bela Vista A4
TOTAL

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

24.716.083,50 €

4.460.964,70 €

7.502.056,00 €

8.217.184,40 €

9.317.630,20 €
54.213.918,80 €

268

48

70

73

71
530

REABILITAÇÃO ALOJAMENTOS TEMPORÁRIOS URGENTES | CANDIDATURAS APROVADAS

OPERAÇÃO HABITAÇÕES REABILITADAS 
OU CONSTRUÍDAS

AGREGADOS FAMILIARES 
ABRANGIDOS

ESTADO VALOR DA
CANDIDATURA

Alojamentos de transição para vítimas de violência doméstica

Centro de acolhimento e A1:F6 de percursos Setúbal

TOTAL

Em curso

Em curso

1.689.910,00 €

2.976.677,98 €

4.666.587,98 €

21

14

60

31

35 91

REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL | CANDIDATURAS EM CURSO

OPERAÇÃO N.º
FOGOS PÚBLICA

PROPRIEDADE - %
PRIVADA

ESTADO VALOR DA
CANDIDATURA

Bairro da Brejoeira

Bairro 20 de Julho

Bairro Afonso Costa (hab. pública municipal)

Bairro da Quinta de Santo António

Bairro 25 de Abril

Bairro Quinta dos Vidais

Bairro Pote de Água

Bairro 2 de Abril

Bairro Quinta do Freixo

TOTAL

TOTAL DAS CANDIDATURAS

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso

8.886.599,00 €

15.893.740,83 €

10.644.347,00 €

9.439.733,59 €

9.251.049,37 €

4.357.105,00 €

5.252.870,35 €

39.192.816,95 €

5.546.482,56 €

108.464.744,65 €

176.092.153,69 €

127

254

321

219

171

48

118

431

88

1777

3148

25,98

37,01

99,38

99,09

40,35

100

11,86

32,02

100

74,02

62,99

0,62

0,91

59,65

0

88,14

67,98

0
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à Habitação e à Bolsa Nacional 
de Alojamento Urgente e Tem-
porário.
Com a possibilidade de finan-
ciamento de 100 por cento e 
com as operações urbanísticas 
resultantes do Projeto Habita- 
cional de Setúbal Nascente, co-
locou-se a necessidade de atua- 
lizar a Estratégia Local de Ha-
bitação.
Nesse sentido, o município apro- 
vou em novembro de 2021 a 
atualização da ELH, que con-
templa um aumento substan-
cial do número de operações, 
20 no total, com um valor glo-
bal de cerca de 192 milhões de 
euros, a realizar até 2026 no 
âmbito do PRR – Plano de Re-
cuperação e Resiliência.
• Treze operações para 
 reabilitação de todo o parque 
 habitacional municipal, que 
 abrangem 414 edifícios e 
 1875 habitações municipais.
• Cinco novos empreendimentos 
 para construção de 530 
 habitações de renda apoiada.
• Duas operações para 

 alojamento urgente e 
 temporário, com um total 
 de 35 alojamentos.

MEDIDAS ASSOCIADAS

A Estratégia Local de Habita-
ção contempla várias medidas 

além das que são estritamente 
da responsabilidade do município.

• Reabilitação de 1274 
 habitações de propriedade 
 privada localizadas nos 
 bairros municipais.
• Reabilitação de 40 

 habitações privadas 
 degradadas localizadas 
 em Área de Reabilitação 
 Urbana (ARU).
• Construção de 940 fogos, 
 promoção direta do IHRU.
• Construção de 80 fogos por 
 entidades do 3º setor (ACM).

• Construção de 100 fogos de 
 habitação cooperativa.

Estas operações promovidas por 
outras entidades também po-
dem beneficiar do acesso ao 
PRR.
A ELH do município de Setúbal 
privilegia princípios fundamen- 
tais em articulação com o Pro-
grama 1º Direito, dos quais se 
podem destacar a satisfação de  
carências habitacionais com 
maior urgência social, nomea-
damente da população residen- 
te a viver em situações habita-
cionais indignas, em vulnerabi-
lidade e em carência financeira, 
a prioridade conferida à reabili-
tação do edificado, a dinamiza-
ção da oferta da habitação para 
arrendar e a cooperação com 
outras entidades.
Neste momento, estão aprova-
das quatro candidaturas para a  
reabilitação dos bairros das Man- 
teigadas, da Alameda das Pal-
meiras, do Forte da Bela Vista e 
da Bela Vista, com o valor de 64 
milhões de euros.

Reabilitação do Parque Habitacional
Investimento privado

100.653.581,60

Construção nova
Investimento público

54.213.918,80

Alojamento urgente e temporário
Investimento público

4.666.587,98

Reabilitação do Parque Habitacional
Investimento público

137.514.720,80

Construção nova
Investimento total

54.213.918,80

Reabilitação do Parque Habitacional
Investimento total

238.168.302,40

Alojamento urgente e temporário
Investimento total

4.666.587,98

Tipo de investimento
(valores em euros)
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POLÍCIA MARÍTIMA ESCOLHE SETÚBAL PARA CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO

A importância da relação entre Setúbal esteve em destaque na 
cerimónia oficial das comemorações do 103º aniversário da Polícia 
Marítima realizada junto do jardim da beira-mar, no dia 16.
“Setúbal é uma cidade ligada ao mar e a Polícia Marítima tem tido, 
ao longo destes mais de cem anos, uma atividade significativa na 
nossa zona ribeirinha, na sua ligação ao mar”, afirmou o presidente 
da Câmara Municipal, André Martins, manifestando “grande 
regozijo” pela escolha da cidade para o Dia da Polícia Marítima.
“Este é o reconhecimento da ligação de Setúbal ao mar, do ponto 
de vista da importância social, da importância económica, da 
importância cultural.”
Em cerimónia presidida pela ministra da Defesa Nacional, Helena 
Carreiras, o autarca recordou que o município sadino tem 
desenvolvido um grande trabalho para serem criadas “cada vez 
melhores condições para ligar a cidade ao rio” e considerou que 
a celebração do Dia da Polícia Marítima em Setúbal também 
reconhecia esse esforço.
No final da cerimónia, realizou-se um desfile de meios, com a 
apresentação de um drone, veículos de todo-o-terreno, motos 4, motos 

de água e uma lancha rápida, entre outros, antes de a comitiva 
visitar a exposição e assistir a uma demonstração de capacidade 
e meios aquáticos no rio, a qual envolveu a equipa de vigilância 
costeira, o grupo de mergulho forense e o grupo de ações táticas.

u

de Setúbal, Serra da Arrábida e 
o mar que lhes abre portas ao 
mundo”, bem como perante 
“uma comunidade piscatória que 
importa continuar a defender e 
valorizar na sua dimensão cul-
tural, social e económica”.
André Martins evidenciou, igual- 
mente, o objetivo de “afirmar o  
potencial de desenvolvimento eco- 
nómico” de Setúbal através do 

porto, “seja no plano local, regio- 
nal ou nacional”, e a “importân- 
cia de continuar a trabalhar para  
alcançar uma cada ver maior e  
melhor relação da cidade com o 
rio, incentivando também as ati-
vidades da marítimo-turística e 
os desportos náuticos”.
O autarca qualificou a platafor- 
ma portuária como um “fator de 
primordial importância” num 
momento em que “Setúbal con-
tinua a viver uma fase de cres-
cimento económico, seja com o 
reforço das suas potencialidades 
turísticas, seja com a captação de  
novos e avultados investimentos”.
A “parceria permanente” entre  
a Câmara Municipal e a APSS  
tem permitido, segundo o au- 
tarca, “chegar a resultados bas- 
tante positivos para Setúbal e  
para o país”, porque “o porto só  
pode existir em plena harmo- 

nia e cooperação com a cidade”.
Após recordar que a cidade “tem 
boa parte da sua história e do 
seu desenvolvimento ligados às 
atividades relacionadas com o 
mar”, indicou que “este é o espa-
ço que, nos últimos anos, foi re-
conquistado a outras utilizações  
portuárias e industriais para, com 
enorme sucesso, devolvê-lo à po-

pulação, reestabelecendo, assim, 
uma relação de grande proximi-
dade da cidade com o seu rio e 
o mar”.

NAVIOS À MOSTRA

Apesar das condições climaté- 
ricas adversas, milhares de alu-
nos das escolas do concelho e o  

público em geral rumaram à 
beira-rio para visitar o NRP Sa- 
gres, a caravela Vera Cruz, o Sør- 
landet e o Santa Maria Manuela. 
Os quatro navios estiveram atra- 
cados no Cais 2 do Porto de Se- 
túbal, onde decorreram tam-
bém as iniciativas “Veleiros ao  
Luar: Street Food & Music”, com 
gastronomia aliada a animação  
musical, “Gastronomia: Sabores 
da Pesca”, organizado com a Se- 
túbal Pesca – Associação de Pes- 
ca Artesanal, e os showcookings 
“Espécies Improváveis da Cos-
ta de Setúbal” e Degustação de 
Vinhos & Saladas de Bivalves”, 
o primeiro em parceria com a 
Docapesca e o segundo com a 
Bivalmar.
Batismos de mar em lancha de 
fiscalização rápida e experiên-
cias em simuladores de navega-
ção em parceria com a Marinha 
Portuguesa foram outras ativi-
dades em destaque.
O último dia do evento, domin-
go, 23, ficou marcado pela larga- 
da do Sagres, da Vera Cruz e do 
Sørlandet e pelo Rally-Cruzeiro 
Setúbal-Lisboa, resultado de uma 
parceria entre a Associação Na-
cional de Cruzeiros e a Aporvela.

EVENTOS REFORÇAM LIGAÇÃO DO MUNICÍPIO AO RIO E AO MAR

Cidade 
demonstra 
vocação 
marítima

Entidades locais e nacionais participaram na cerimónia

Navios acostados em Setúbal puderam ser visitados O navio norueguês Sørlandet foi alvo das atenções

O presidente da Câmara Municipal estreitou as relações com as instituições ligadas ao mar 
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A necessidade de res-
postas por parte do 
Governo sobre quais 
são as intervenções 

previstas para a Escola Básica 
2,3 de Azeitão foi destacada, a 
28 de setembro, numa visita em  
que participaram a vice-presi- 
dente do município, Carla Guer- 

reiro, e a presidente da junta, 
Sónia Paulo, entre outros res-
ponsáveis.
“Esta escola tem carências mui-
to grandes já identificadas e re-
conhecidas pelo Governo, que a 
colocou, em julho, numa lista de 
escolas prioritárias, após muita 
insistência da Câmara de Setú- 

bal. Mas não sabemos quando a  
obra avança, nem que tipo de in- 
tervenção está previsto”, lamen-
tou Carla Guerreiro no decorrer 
da visita, agendada pelas asso-
ciações de pais, em que os pró-
prios alunos apresentaram os 
problemas da escola.
À semelhança do convite ende-

reçado à Câmara Municipal de 
Setúbal para estar presente nes- 
ta iniciativa e à presidente da Jun- 
ta de Freguesia de Azeitão, as as- 
sociações de pais do Agrupamen- 
to de Escolas de Azeitão convi- 
daram o Ministério da Educação, 
mas não obtiveram resposta.
“Tínhamos esperança de que o 
ministério viesse para apreciar 
a situação e dar alguma indica- 
ção sobre o que está previsto. Mas 
não sabemos o que se passou, pois 
não houve resposta e não parti- 
ciparam na visita”, indicou a vi- 
ce-presidente Carla Guerreio.
A autarca explicou que o municí-
pio poderá, eventualmente, as-
sumir a responsabilidade da exe- 
cução da obra de requalificação 
da escola, mediante a transfe-
rência da verba necessária, no 
âmbito de uma parceria a reali-
zar entre as duas entidades, co- 
mo a que permitiu o avanço da 
construção da Unidade de Saú-
de Familiar de Azeitão.
A falta de um pavilhão gimno- 
desportivo, a existência de sa-
las de aula em pavilhões de ma-
deira com poucas condições de 
segurança e de outras com infil- 
trações e sem sistema de clima- 
tização, persianas e paredes 
esburacadas, janelas que não 
abrem e pavimentos danificados 
foram alguns dos problemas su-
blinhados pelos alunos que con- 
duziram a visita.
Além de uma requalificação pro- 
funda, sublinhou a diretora do 
Agrupamento de Escolas de 
Azeitão, Clara Félix, “a escola 
precisa de uma ampliação, por-
que o atual número de salas não 
é suficiente e o número de alunos 
está a rescer”.

AZEITÃO | ASSOCIAÇÕES DE PAIS CONVIDAM AUTARCAS PARA VISITA A ESCOLA

Pais e alunos deram conta dos problemas identificados na EB 2,3 de Azeitão

Governo falha
responsabilidades

Visita à EB 2,3 de 
Azeitão a pedido 
dos pais dos alunos 
aponta a urgência de 
requalificação profunda. 
O Governo está na 
posse de toda a 
informação necessária 
para a realização da 
intervenção, mas nada 
ainda foi feito

Perto de 30 mil euros foram investidos na beneficação das três escolas da freguesia

A Junta de Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra procedeu 
à manutenção do parque escolar 
da freguesia, com um conjunto 
de intervenções nas três escolas 
do ensino básico que representou 
um investimento de cerca de 30 
mil euros.
As obras, de melhoria das 
condições da comunidade 
educativa, visaram a beneficiação 
do espaço exterior das três 
escolas, com pintura das 
vedações e das paredes exteriores, 
lavagem e tratamento dos 

telhados e reparação de fissuras.
O ano letivo começou com uma 
maior oferta educativa na freguesia, 
com a disponibilização da segunda 
sala de Jardim de Infância na 
Escola Básica de Gâmbia.
A abertura desta sala levou a 
junta de freguesia a antecipar 
a identificação das intervenções 
necessárias, procedendo à 
montagem de uma bancada em 
inox e à realização das respetivas 
ligações de canalização e esgotos 
para que o espaço pudesse iniciar 
a atividade nas melhores 
condições de conforto.
Estas intervenções realizaram-se 
no âmbito da transferência 
de competências da Câmara 
Municipal de Setúbal.

OBRAS BENEFICIAM PARQUE ESCOLAR
GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
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Um passeio em terra batida adquire pavimento adequado na zona da Nova Azeda

Um troço pedonal da Avenida 
Coração de Maria, na Nova Azeda, 
está a ser intervencionado 
pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião no sentido de 
complementar as beneficiações 
realizadas pela Câmara Municipal 
de Setúbal, garantindo a 
acessibilidade inclusiva.
A Junta de S. Sebastião está 
a executar um pavimento 
pedonal, em pavê, num troço 
compreendido entre as ruas 
João de Matos Dinis e Padre 
Álvaro Teixeira, onde o piso se 
encontrava em terra batida, em 
condições pouco adequadas 
a uma circulação segura e 
confortável. 
Adicionalmente, os serviços 
operacionais da junta de 
freguesia vão proceder à ligação 
pedonal entre a Igreja do 
Imaculado Coração de Maria 
e o pavimento em execução, 
apoiando desta forma a 
comunidade daquela paróquia.

As ações em curso pretendem 
complementar as obras de 
requalificação ao nível da 
mobilidade urbana que a Câmara 
Municipal executou em junho 

naquela artéria, que consistiram 
na repavimentação rodoviária 
do cruzamento junto da Escola 
Básica da Azeda, na ampliação 
e beneficiação de duas zonas 

de paragem de autocarros e no 
rebaixamento de passeios nas 
zonas de passadeiras, por forma 
a garantir uma mobilidade 
acessível a todos.

AVENIDA CORAÇÃO DE MARIA 
MAIS AMIGA DOS PEÕES

A intervenção recuperou uma sala de aula desativada

O interior do edifício monobloco 
da Escola Básica da Fonte do 
Lavra foi alvo de trabalhos 
de manutenção pela Junta 
de Freguesia de S. Sebastião.
Os trabalhos consistiram na 
pintura integral das paredes e 
do teto da sala de aula, ação que 
visou garantir a abertura de mais 
uma turma no estabelecimento 
de ensino no ano letivo 
2022-2023.
Esta sala de aula encontrava-se 
desativada e era usada como 
espaço de apoio, sendo que, 
com a integração de mais uma 
turma de 1º ano do ensino básico, 
houve necessidade de a restaurar, 
garantindo melhores condições 
de conforto para a comunidade 
escolar.
De referir que, além desta 
intervenção, recentemente a 
Junta de S. Sebastião procedeu, 
no edifício principal da EB da Fonte 

do Lavra, à pintura das paredes 
dos espaços comuns e à 
substituição integral do soalho 
cerâmico do átrio e dos corredores.
Estas ações decorreram do cum-
primento do auto de 

transferência de competências 
da Câmara Municipal de Setúbal 
no que concerne à manutenção e 
pequenas reparações nas escolas 
do 1º ciclo de ensino básico e nos 
jardins de infância.

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO 
NA EB DA FONTE DO LAVRA

SÃO SEBASTIÃO

UF DE SETÚBAL
BÁSICA Nº 3 
DO MONTALVÃO 
OBRIGA A OBRA 
DE EMERGÊNCIA

A Junta da União das Freguesias 
de Setúbal reparou uma rotura 
no sistema de abastecimento 
de água, com abatimento de 
pavimento, na Escola Básica 
nº 3 do Montalvão.
Alertada pela direção do 
estabelecimento de ensino, a 
autarquia deslocou uma equipa 
dos serviços operacionais, 
que identificou o problema, 
procedendo aos trabalhos de 
imediato, sem afetar o normal 
funcionamento da escola.
A junta de freguesia garante 
uma resposta célere às 
necessidades das escolas, no 
âmbito das suas competências, 
com o propósito de assegurar 
as melhores condições para 
o ensino a todas as crianças 
e à restante comunidade 
educativa.

SÃO SEBASTIÃO 

u SADO . MELHORIA. A Junta de Freguesia do Sado está 
a proceder à substituição das grelhas de sumidouro 
danificadas e ao alargamento destas estruturas, de forma 
a melhorar a drenagem das águas pluviais e a evitar 
constrangimentos. Esta ação está a ser realizada pelos 
trabalhadores da Junta de Freguesia do Sado.
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Atividades servem 
população sénior

Passeios, baile, teatro, 
cinema, aulas de culi-
nária e de olaria foram 
algumas das ativida-

des dinamizadas pela Junta de 
Freguesia de S. Sebastião em ou- 
tubro, no âmbito do programa 

comemorativo do Dia Interna-
cional da Pessoa Idosa.
As comemorações do Dia Inter-
nacional da Pessoa Idosa, data 
que se assinala no primeiro dia 
de outubro, foram agendadas 
para o período de 3 a 26 do mês, 
num programa promovido pela 
Junta de Freguesia de S. Sebas- 
tião (JFSS), em parceria com o mo- 
vimento associativo e o apoio da 
Câmara Municipal de Setúbal.
A valorização da população sé-
nior na comunidade, o fomento 
do envelhecimento ativo e a me- 
lhoria da qualidade de vida dos 
seniores são os principais obje- 
tivos das atividades, que se ini-
ciaram a 3 de outubro com uma 
Aula Aberta de Bordados e Cos-
tura, na sede da JFSS.
A atividade, com repetição a 10 
de outubro, é coordenada pelas 

participantes da Oficina de Par-
tilha do Espaço MaiorIdade, da 
Junta de S. Sebastião.
O programa, dirigido a pessoas 
residentes em São Sebastião, com 
mais de 55 anos, prosseguiu no 
dia 4 com um atelier gratuito 
de cozinha vegetariana, no qual  
Sofia Fernandes, do projeto “meu 
Vegetariano”, ensinou a confe-
cionar bolos e doces saudáveis.
A comédia musical “Mulheres à 
Beira de um Ataque de Nervos”, 
baseada no filme de Pedro Al-
modóvar, com direção de Filipe 
La Féria e em cena no Teatro Po- 
liteama, em Lisboa, animou a 
noite de 6 de outubro, numa ses- 
são com transporte gratuito as-
segurado pela JFSS. 
Para os dias 12 e 17 de outubro 
foram agendadas aulas práticas 
gratuitas de olaria, no Ateliê de 

Cerâmica “Olaré”, e a 14 decor-
reu uma tarde de cinema, com 
a exibição do filme português de  
comédia “Dot.com”, coordenada  
pela Associação Cinematográfi-
ca 50 Cuts, no Auditório Bocage. 
Uma visita gratuita ao Centro de  
Ciência do Café, em Campo Maior, 
preencheu os dias 18, 20, 24 e  
27, com transporte incluído, en- 
quanto a 19 de outubro o Merca-
do 2 de Abril recebeu uma ma- 
tiné dançante animada pelo acor- 
deonista Sérgio Pastor, numa par- 
ceria com a AAP – Associação 
dos Acordeonistas de Portugal.
Finalmente, o Grupo de Teatro 
Sénior do Espaço MaiorIdade, 
coordenado por Luís Sanches, 
levou a cena, nos dias 25 e 26 
de outubro, no Auditório Ger-
mano dos Santos Madeira, a pe- 
ça “Palavras e Sonhos”.

Ao longo de outubro, a 
Junta de Freguesia de 
São Sebastião promoveu 
um vasto programa 
destinado à população 
sénior. O fomento do 
envelhecimento ativo e 
a melhoria da qualidade 
de vida são os 
principais objetivos

Uma deslocação a Lisboa para assistir a uma produção teatral de Filipe La Féria foi uma das iniciativas

SÃO SEBASTIÃO | DIA DO IDOSO COM PROGRAMA ECLÉTICO

A União das Freguesias de 
Setúbal promoveu um passeio 
à praia fluvial de Constância em 
que participaram 53 utentes 
do centro comunitário, que 
esgotaram os lugares disponíveis, 
acompanhados de elementos 
do Executivo da junta.
Neste regresso dos passeios 
à programação do centro 
comunitário, além da visita a 
Constância e à praia fluvial, houve 
tempo para conhecer o Jardim 

Horto de Camões, espaço que 
divulga a vida e a obra do autor de 
“Os Lusíadas” .
O Centro Comunitário da União 
das Freguesias de Setúbal tem 
retomado progressivamente as 
atividades presenciais, cumprindo 
o seu papel dinamizador da vida 
social, cultural e desportiva, 
contribuindo para a coesão do 
tecido social, para o reforço das 
redes sociais de apoio e para a 
qualidade de vida dos utentes.

PASSEIO CONCORRIDO À PRAIA DE CONSTÂNCIA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

UF DE SETÚBAL
CONDE FERREIRA 
DINAMIZA 
CULTURA

A iniciativa Bocage à Solta 
e uma exposição de pintura 
são atividades culturais 
realizadas recentemente na 
Escola Conde de Ferreira – 
Centro de Recursos 
Educativos e Culturais.
A Associação Cinematográfica 
50 Cuts e a União das 
Freguesias de Setúbal 
promoveram o evento Bocage 
à Solta, atividade cultural 
em que a poesia se une ao 
cinema e à música, integrada 
nas Comemorações 
Bocagianas 2022.
O evento consistiu num 
circuito poético pelo centro 
histórico, que terminou na 
Escola Conde de Ferreira – 
Centro de Recursos 
Educativos e Culturais, 
onde foi exibida a curta de 
animação “Autorretrato”.
O pátio recebeu em seguida 
poemas declamados pela 
atriz Eunice Correia e por 
Henrique Santos, Diogo 
Martins e Marta Reis do 
Teatro TOMA. A iniciativa 
cultural terminou com a 
música do “Projeto Rita”.
O evento contou com o apoio 
da Câmara Municipal de 
Setúbal, do TOMA – Teatro 
Oficina Multi Artes, de Viva 
Música e do Atelier Pólvora 
D’Cruz.
No dia 1 de outubro, a Casa 
da Poesia de Setúbal e a 
União das Freguesias de 
Setúbal inauguraram a 
exposição de pintura de 
Amadeu Silvestre “As 
Minhas Recordações”, na 
sala multiusos da Escola 
Conde de Ferreira, patente 
até final desse mês.
A mostra deste artista, 
associado da Casa da Poesia, 
enquadra-se na programação 
regular da Escola Conde 
Ferreira, que, após uma obra 
de requalificação realizada 
pela União das Freguesias 
de Setúbal.

O passeio juntou 53 utentes do centro comunitário
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A última caminhada do ano 
organizada pela Junta de Freguesia 
de São Sebastião em parceria 
com a Associação de Atletismo 
Lebres do Sado decorreu a 25 
de setembro num percurso que 
explorou a área do Cabo Espichel.
O itinerário da quinta caminhada 
da edição 2022 das Caminhadas 
de São Sebastião, do projeto São 
Sebastião Mexe Comigo, teve 
início pelas 08h30 no Campo 
de Futebol do Grupo Desportivo 
União da Azoia, com a participação 
de cerca de cinquenta pessoas 
dos 7 aos 70 anos de idade.
No arranque da atividade, Luís de 
Matos, membro do executivo da 
Junta de Freguesia de S. Sebastião, 
agradeceu aos participantes e aos 
trabalhadores da autarquia, “sem 
os quais não seria possível realizar 
esta iniciativa” e demonstrou 
vontade na manutenção da 
colaboração com a Associação de 

Atletismo Lebres do Sado.
Durante quase duas horas, os 
participantes percorreram cerca 
de dez quilómetros, com paragem 
em vários pontos de interesse, 
devidamente explicados.

A primeira pausa aconteceu junto 
do rádio farol VOR de Espichel, 
seguindo depois para o Posto de 
Observação e o Farol do Cabo 
Espichel.
O grupo deteve-se alguns minutos 

no Cabo Espichel, para admirar as 
vistas magníficas sobre o mar e 
a costa, e o percurso prosseguiu 
pelo conjunto arquitetónico civil 
e religioso do Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel. 

CAMINHADAS TERMINAM NO CABO ESPICHEL
SÃO SEBASTIÃO

O Polo da Anunciada do Centro 
Comunitário da União das 
Freguesias de Setúbal reabriu a 
4 de outubro com uma tarde de 
festa que juntou perto de uma 
centena de utentes, monitores, 
membros do Executivo da junta 
e trabalhadores da autarquia.
O momento foi de são reencontro, 
após um período de interrupção 
das atividades no polo, fruto da 
situação pandémica. A animação 
pautou o evento, que contou com 
um baile pelo Trio Abel Geada, 
lanche e muitas brincadeiras.
Na reabertura do equipamento, o 
presidente da junta de freguesia, 
Rui Canas, destacou a importância 
do pleno regresso às atividades 
sociais, desportivas e culturais do 
Centro Comunitário da União das 
Freguesias de Setúbal.
O autarca assinalou o impacte 
social destas ações para a 
comunidade, que promovem a 
saúde e o bem-estar, a manutenção 
de redes sociais fortes e a 
valorização do território, das 
tradições e da população.
No âmbito da educação não 
formal, é promovida a transmissão 

de saberes e a aquisição de 
competências ao longo da vida.
O centro comunitário nunca 
deixou de funcionar, mesmo 
durante a pandemia, prestando 
apoio aos muitos que dele 
necessitaram, nomeadamente quem 
esteve em situação de isolamento 

ou precisou de apoio alimentar.
Logo que as restrições o permitiram, 
voltaram as atividades desportivas 
nos parques verdes da freguesia. 
Foi também prosseguida, lembrou 
Rui Canas, a ligação aos utentes à 
estrutura, designadamente com 
contactos telefónicos, como forma 

de manter a rede social e assim 
zelar pelo bem-estar de todos.
O presidente da junta informou 
que, em breve, reabre o Polo de 
Santa Maria e, em cumprimento 
de um objetivo freguesia, será 
criado o Polo de São Julião, no 
Bairro do Liceu.

Após um período de interrupção das atividades, a reabertura foi feita de festa

CENTRO COMUNITÁRIO 
REABRE POLO DA ANUNCIADA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

Os participantes rumaram ao extremo sudoeste da Península de Setúbal

SADO 
VESTIDO DE CHITA 
A CONCURSO

O 38º Concurso do Vestido 
de Chita realizou-se a 4 de 
outubro, com animação da 
fadista Carolina Mendes e do 
cantor Sandro Maduro, 
o “Homem na Lua”.
O concurso, com Paulo 
Nunes como apresentador 
de serviço, dividiu-se em dois 
escalões, infantil e sénior.
A vencedora do escalão infantil 
foi a princesa de chita Jade 
Lourenço, enquanto no escalão 
sénior Rute Cardoso recebeu 
o título de rainha de chita.
Este evento foi organizado 
pela União Cultural Recreativa 
e Desportiva Praiense, com o 
apoio da Junta de Freguesia 
do Sado e da Câmara 
Municipal de Setúbal.

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
FESTA DE VOLTA 
AO CONVÍVIO

Como forma de assinalar o 
Dia Internacional do Idoso, 
realizou-se no dia 2 de 
outubro a 23.ª Festa do Idoso 
na Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, na 
Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica 
Força de Todos.
Este que é um dos eventos 
de regresso à freguesia após 
a interrupção provocada pela 
pandemia juntou perto de 200 
pessoas, com almoço, 
lanche e tarde de convívio, 
na qual marcou presença o 
vereador Pedro Pina.
A festa, organizada pela Junta 
de Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, 
enquadra-se na estratégia 
de combate ao isolamento e 
de promoção do convívio e 
bem-estar da população sénior.
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A oitava edição da Fes-
ta da Ilustração, com 
o português André Le- 
tria e o francês Alain 

Corbel como convidados, de-
correu em Setúbal em outubro, 
com dezena e meia de exposi-
ções em onze espaços.
O certame, organizado pela Câ- 
mara Municipal de Setúbal em  
parceria com a DDLX – Design | 
Comunicação e a editora Abys- 
mo, prestou igualmente home-
nagem a José de Lemos, o cria-
dor do “Riso Amarelo” no extin- 
to Diário Popular, com uma expo- 
sição na Galeria Municipal do 11.
André Letria e Alain Corbel ex-
puseram na Casa da Cultura, o 
primeiro na Galeria de Exposi-
ções, o segundo no Espaço João 
Paulo Cotrim, jornalista, escritor,  

e editor, um dos mentores da Fes- 
ta da Ilustração, falecido em de-
zembro de 2022, a quem esta 
edição foi dedicada.
“Os ilustradores que por aqui pas- 
sam, nas suas mais variadas for- 
mas artísticas, representam, aci- 
ma de tudo a expressão da Liber- 
dade. E isso faz da Festa da Ilus-
tração uma importante garan-
tia da própria Liberdade. Isto é um 
valor do qual nunca abriremos  

mão”, afirmou o vereador da Cul- 
tura, Pedro Pina, na inauguração.
Na Casa da Avenida esteve a mos- 
tra “Se não lhe fizer falta”, de ho-
menagem a João Paulo Cotrim, e  
a exposição-oficina “Levar à letra”,  
enquanto a Biblioteca de Azei- 
tão e o espaço A Gráfica – Cen-
tro de Criação Artística acolhem 
a mostra “Ilustração Portugue-
sa”, com trabalhos de ilustrado-
res nacionais.

Pedro Vieira expõe na Livraria 
Culsete, “Postais”, de André Rui- 
vo, esteve em A Gráfica, e “Dan-
ça”, de André Letria e Inês Fon-
seca Santos, na Casa Bocage.
O documental “Riscos climáti-
cos”, de Luís Cavaco, no Museu 
do Trabalho Michel Giacometti, 
“Ana de Castro Osório”, de Luís 
Manuel Gaspar, na Biblioteca 
Pública Municipal, “Ver ao per-
to”, com ilustradores locais, na 

Casa do Largo, e “Nuvens”, de 
João Francisco Vilhena e igual-
mente em homenagem a João 
Paulo Cotrim, no Museu de Se- 
túbal – Convento de Jesus, foram 
as outras exposições da Festa 
da Ilustração.
Além das mostras, houve um 
concerto com a banda Sad Puto, 
lançamento de livros, a Feira da 
Festa e uma sessão musical com 
Olhó Robot DJ.

AUTARQUIA PROMOVE CERTAME INTERNACIONAL DE ARTESDesenhos de mais de 
dez artistas estiveram 
expostos em outubro. 
A oitava edição da Festa 
da Ilustração foi 
dedicada a João Paulo 
Cotrim, um colaborador 
desde a primeira hora 
do certame

Festa expõe ilustrações 
de autores consagrados

Casa da Cultura dinamiza artes há 10 anos
nO papel desempenhado na pro- 
moção da criação e da fruição cul- 
tural na cidade de Setúbal pela 
Casa da Cultura, equipamento 
municipal que celebrou no dia 
5 de outubro o décimo aniver-
sário, foi destacado pelo verea-
dor Pedro Pina.   
“Este é um espaço onde tem sido 
possível fazer cultura, criar cul-
tura e falar de cultura. Agradeço 
a todos os que têm contribuído 

para fazer da Casa da Cultura 
um espaço-âncora”, sublinhou 
o autarca.
Inaugurada a 5 de outubro de 
2012, a Casa da Cultura é um 
polo de dinamização cultural e 
um espaço onde se privilegia a 
difusão da arte contemporânea 
nas suas mais variadas manifes- 
tações e a participação demo-
crática.
A oficina de ilustração “Cores, 

coisas e bicharada!”, conduzida 
por Irina Raimundo, e concertos  
do Ensemble da Escola de Jazz da 
Sociedade Musical Capricho Se-
tubalense e do guitarrista nor- 
te-americano Luke Winslow King, 
decorreram a 5 de outubro.
As comemorações, que se esten- 
deram até dia 9, incluíram ainda 
a exibição do filme de Vincent 
Mael Cardona “Les Magnétiques” 
e espetáculos musicais do gui- 
tarrista setubalense Renato Sou- 
sa e do projeto Disruption En-
semble.

Mais de uma dezena de exposições estiveram patentes Uma Feira da Festa desenvolveu diversas atividades

O vereador Pedro Pina apontou a importância da Festa da Ilustração José de Lemos foi o autor homenageado nesta edição

A Casa da Cultura é um polo de dinamização artística
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Duas dezenas de espe-
táculos musicais para 
diferentes públicos, um  
congresso, encontros  

para estabelecimento de contac- 
tos entre profissionais e street 
food marcaram a EXIB Música 
2022, que decorreu a 13, 14 e 
15 de outubro, numa parceria 
do exibproject com a Câmara 
Municipal de Setúbal.
A oitava edição da EXIB Música, 
que contou com uma maior di-
versidade de países participan-
tes e de visitantes relativamen-
te a anos anteriores, encerrou 
com um concerto pela banda 
peruana Cimarrones acompa-
nhada de Rosa Guzmán, que le-
vou uma fusão de sonoridades 

tradicionais da música afro-pe- 
ruana com ritmos e sons do mun- 
do à Praça de Bocage.
Os portugueses Marco Oliveira e  
Cristina Clara e a mexicana María  
Inés Ochoa completaram o pro- 
grama de espetáculos de 15 de 
outubro na Praça de Bocage.
Já os concertos da tarde, reali-
zados no outro palco da EXIB 
Música 2022, o Convento de Je- 
sus – claustros e igreja –, conta- 
ram com atuações da formação  
venezuelana Dúo Somaris, do duo  
argentino Seba Ibarra e Lalo Agui- 
lar e da espanhola Fátima Rü.
O zamba argentino, o fado, a no- 
va MPB do Brasil, a milonga uru- 
guaia, os ritmos afro-peruanos, a 
canção latino-americana, as gai- 
tas de foles, os cuatros, a per-
cussão basca e as batidas ele-
trónicas foram algumas das so-
noridades ouvidas nos três dias.
Proyecto Chimú e Aguamadera,  
Argentina, os portugueses Ama- 
ra Quartet, Manuel Maio, Diogo 
Picão e Maria Monda, o quar-
teto Ailá, de Galiza, Espanha, a 
trovadora cubana Yaima Oroz-
co acompanhada do guitarrista 
de jazz catalão Alfred Artigas, 
a cantora catalã Raquel Lúa, a 
brasileira Dandara Manoela, a  
formação basca Korrontzi, e Ro- 
sa Sánchez, da Costa Rica, com-
pletaram o programa musical.
Destaque para a cerimónia de 
entrega dos Prémios EXIB Mú-
sica, no Fórum Municipal Luísa 
Todi, que distinguiu a cidade de 
Setúbal com o prémio “Dedica-
tória Cidade”, por “demonstrar 
um acolhimento tão caloroso” 
e por, “ano após ano, reforçar a  
ligação entre a música e a cidade”.

OITAVA EDIÇÃO DA EXIB MÚSICA COM DUAS DEZENAS DE ESPETÁCULOS

Setúbal foi capital 
da música 
ibero-americana pelo 
quarto ano consecutivo. 
Concertos na Praça de 
Bocage e no Convento 
de Jesus mostraram a 
diversidade deste vasto 
território geográfico

Cultura ibero-americana 
tem capital em Setúbal

Cinema musicado ao vivo capta interesse do público
nCerca de duas mil pessoas as- 
sistiram à quarta edição do Film 
Fest, com perto de uma dezena 
de filmes sonorizados por ban-
das sonoras exclusivas inter-
pretadas ao vivo, no Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi e no Cinema 
Charlot – Auditório Municipal, 
entre 6 e 16 de outubro.
O evento, organizado pela Câ-
mara Municipal de Setúbal, que 
contou ainda com workshops, 
todos esgotados, aposta na exi- 
bição, pela primeira vez em Por- 
tugal, de cópias restauradas de 
películas redescobertas em ar-
quivos filmográficos.

Músicos portugueses e estran-
geiros criaram as bandas sono-
ras, resultando em concertos iné- 
ditos associados a filmes de au-
tores de particular genialidade 
que continua a inspirar novos 
criadores.
O Film Fest foi distinguido com 
o selo EFFE – Europe For Festi-
vals, Festivals for Europe, o que 
o coloca numa rede composta  
por mais de 1500 festivais eu- 
ropeus reconhecidos pela qua-
lidade artística dos seus progra-
mas e com impacte significativo 
a nível local, nacional e interna-
cional.

Músicos de uma dezena de países da América Latina e da Península Ibérica deram corpo à quarta edição em Setúbal

O cinema mudo japonês dos anos 20 passou na tela do Film Fest 2022, juntamente com produções de outras latitudes
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Ginástica, hidroginástica, 
boccia, dança, chi kung 
e equilíbrio. Estas são 
as seis modalidades 
disponíveis para 
reformados e maiores 
de 65 anos, a título 
gratuito. A nova época 
já começou, mas está 
aberta a interessados

O projeto Desportiva-
mente em (Re)Forma,  
promovido, há mais de  
duas décadas, pela Câ- 

mara Municipal de Setúbal, para 
proporcionar atividades saudá- 
veis à população sénior do con-
celho, regressou a 3 de outubro, 
com possibilidade de inscrições 
em qualquer altura.
A iniciativa, de participação gra-
tuita, permite que os cidadãos 
maiores de 65 anos ou reforma-
dos mantenham uma atividade 
física moderada, acompanhada 
por profissionais e adaptada às 
suas necessidades e condições 
psicomotoras e fisiológicas.

O resultado é a promoção do au- 
mento da qualidade de vida atra- 
vés da criação e manutenção de  
hábitos saudáveis, a que se jun-
ta o combate ao isolamento que 
caracteriza muitas vezes a popu- 
lação desta faixa etária.
O projeto disponibiliza sessões 
de atividade física em grupo nas  
modalidades de ginástica, hidro- 
ginástica, boccia, dança, chi kung 
e equilíbrio, de outubro a junho, 
num investimento anual do mu- 
nicípio de aproximadamente 50 
mil euros.
No último ano, perto de 800 ci- 
dadãos frequentaram estas ações, 
que proporcionam um estilo de 

vida melhor, num contributo 
para a prevenção de doenças e 
para a promoção do bem-estar 
físico e mental, com a vantagem 
do envolvimento em momentos 
de convívio e lazer.
As atividades propostas são rea- 
lizadas em parceria com insti- 
tuições locais nas várias fregue-
sias do concelho, com vista a ga- 
rantir um leque alargado de ações 
adaptadas à população sénior.
Vitória Futebol Clube, Asso- 
ciação Cristã da Mocidade, Clu- 
be Naval Setubalense, Coope- 
rativa de Habitação e Constru-
ção Económica Bem-Vinda a Li- 
berdade, Cooperativa de Habi- 

tação e Construção Económica 
Força de Todos, União Cultural 
Recreativa e Desportiva Praien-
se, Casa do Pessoal da Secil e Li- 
ga dos Amigos da Terceira Idade 
são as instituições que desen- 
volvem mais de meia centena de  
sessões semanais nos diferentes 
espaços desportivos associados.
As inscrições para participação 
nestas atividades gratuitas são 
feitas presencialmente no Pavi-
lhão Desportivo Municipal das 
Manteigadas ou pelo telefone 
969 754 201, com a possibilida- 
de de se escolher até quatro ati-
vidades diferentes, consoante 
as vagas.

A hidroginástica, em três piscinas possíveis, incluindo Azeitão, é uma das atividades do projeto

DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA COM SEIS MODALIDADES

Autarquia mantém 
população ativa

Plano municipal potencia andebol
nO vereador Pedro Pina anun-
ciou que o concelho vai ter um 
Plano Municipal de Desenvolvi-
mento do Andebol em 2023, em 
conferência realizada no Forte 
de Albarquel, a 29 de setembro, 
com os treinadores Luís Mon-
teiro e Danilo Ferreira.
Na quarta sessão das Conferên-
cias no Forte, intitulada “Despor- 
to – Passado de Sucesso e Futuro 
Promissor”, Pedro Pina adian-
tou que, com o Plano Municipal 
de Desenvolvimento do Andebol, 
pretende-se “munir os projetos da  
base da pirâmide para o topo, fun- 

damentalmente apostando na for- 
mação e criando condições para 
que essa formação seja estimu-
lada, seja promovida e se criem 
mais condições” financeiras, de 
recursos e de infraestruturas.
O vereador com o pelouro do 
Desporto falou após Luís Mon-
teiro e Danilo Ferreira terem 
abordado um projeto em que os  
dois clubes que treinam, Vi-
tória e Clube Setubalense, se 
podiam envolver, de modo a Se-
túbal estar rrepresentada com  
equipas na primeira divisão mas- 
culina e feminina e na segunda 
divisão dos dois setores, poten-
ciando-se assim a formação de 
atletas dos dois sexos.Os treinadores Luís Monteiro e Danilo Ferreira conversaram com o jornalista Paulo Sérgio

MOTOS ORIGINAIS 
ATRAEM 
VISITANTES

Perto de 40 mil pessoas 
estiveram no Setúbal 
Custom Weekend 2022, 
dias 24 e 25 de setembro, 
defronte da Praia da Saúde, 
com mais de cem exposi-
tores com motos e artigos 
associados, trabalhos ao 
vivo, tasquinhas, concertos 
musicais e concursos e 
passatempos.
O presidente da Câmara 
Municipal, André Martins, 
manifestou em 25 de 
setembro o desejo de que, 
com a garantia da realização, 
em Setúbal, pelo menos 
até 2025, deste evento de 
referência da cultura de 
personalização de motos 
na Península Ibérica, mais 
pessoas visitem a cidade.
O autarca falou depois 
de ter assinado com os 
parceiros na organização 
deste certame, a Associação 
Save the Custom Culture 
e a Harley-Davidson / 
American Motorcicles, um 
protocolo de colaboração 
para a realização do Setúbal 
Custom Weekend por mais 
três anos.
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Setúbal selecionada 
para destino inteligente

Setúbal é um dos 48 
destinos turísticos eu- 
ropeus selecionados  
para o projeto Smart  

Tourism Destination 2022/2023, 
cuja primeira reunião se rea-
lizou no final de setembro, na 
sede de Comissão Europeia, em 
Bruxelas, Bélgica.
O município de Setúbal, a Asso- 
ciação Zasnet – Reserva da Bios- 
fera da Meseta Ibérica, e o Turis- 
mo dos Açores são os três úni-
cos representantes portugueses 
neste programa que procura 
apoiar e facilitar o acesso a pro- 
dutos, serviços de turismo e hos- 
pitalidade através da inovação 
tecnológica.

O Smart Tourism Destination, 
promovido pela Comissão Eu-
ropeia, traduz-se na implemen-
tação de soluções digitais ino-
vadoras para tornar o turismo 
sustentável e acessível, aprovei- 
tando o património cultural e 
a criatividade para melhorar a 
experiência turística dos utili-
zadores.
No encontro realizado na Comis- 
são Europeia, com representa- 
ções dos 48 destinos, de 21 paí- 
ses, selecionados para este pro-
grama europeu, o diretor do De- 
partamento de Comunicação 
e Turismo da Câmara Munici-
pal de Setúbal, Sérgio Mateus, 
realçou que a integração da ci-

dade neste projeto “é um salto 
qualitativo e de reconhecimento 
do trabalho efetuado pelo mu-
nicípio na área do turismo, em 
parcerias estreitas com os vá-
rios agentes”.
A participação de Setúbal neste 
projeto europeu permite que o 
turismo local entre numa fase 
de amadurecimento e redefini-
ção na esfera estratégica, com o 
objetivo de atrair um turismo 
de qualidade, não massificado, e 
com uma oferta variada e quali-
ficada enquanto destino.
Esta atualização estratégica e o 
caminho a trilhar em Setúbal no 
âmbito do Smart Tourism Des-
tination 2022/2023 são reali-
zados em estreita parceria com 
os agentes públicos e privados, 
com objetivos gerais deste pro-
grama da Comissão Europeia 
adaptados à realidade local e 
em respeito pela identidade e 
tradição.
Em Setúbal o projeto será desen- 
volvido em parceria com agen-
tes públicos e privados da re-
gião, nomeadamente com a As-
sociação Baía de Setúbal.
O grupo de selecionados para 
o Smart Tourism Destination 
2022/2023 inclui destinos como 
Barcelona, Benidorm, Ibiza, Gran 
Canaria e Fuerteventura, todos 
em Espanha, Bruxelas, na Bélgi- 
ca, Ljubliana, na Eslovénia, Go-
temburgo, na Suécia, Riga, na 
Letónia, Cracóvia, na Polónia, 
Dublin, na Irlanda, Helsínquia, 
na Finlândia, e Capri e Génova, 
em Itália.

TURISMO

PROGRAMA ESPECIAL ENVOLVE 48 LUGARES NA EUROPA 

Portugal tem apenas 
três locais para o Smart 
Tourism Destination 
2022/2023 e Setúbal 
é um deles. Projeto da 
Comissão Europeia visa 
a implementação 
de soluções digitais 
inovadoras para tornar 
o turismo mais 
sustentável e acessível

Território vive Dia do Turismo
nUma prova de vinhos acom-
panhada da degustação de pro- 
dutos regionais, na Casa do Tu-
rismo, e um espetáculo musical, 
na Casa da Baía, celebraram, a 
27 de setembro, o Dia Mundial 
do Turismo, num programa or-
ganizado pela Câmara Munici-
pal de Setúbal.
Numa mensagem publicada 
nas redes sociais do município, 
o presidente André Martins su- 
blinhou que a autarquia assi-
nala o Dia Mundial do Turismo 
“com a missão de continuar a 
proporcionar uma estratégia 
adequada à nossa região, pro-
movendo Setúbal ao mais alto 
nível”.

Uma das iniciativas em destaque 
no programa comemorativo deu  
a provar os vinhos da Socieda- 

de Vinícola de Palmela, na últi- 
ma sessão de 2022 do ciclo Se-
túbal Wine & Culture, realizada 

na esplanada da Casa do Turis-
mo, num evento que também 
assinalou o segundo aniversá-
rio deste equipamento muni-
cipal.
O Dia Mundial do Turismo em 
Setúbal contemplou, em simul-
tâneo, o espetáculo “Uma Via-
gem ao Mundo da Ópera”, pelo 
Ateliê de Ópera de Setúbal, na 
Casa da Baía, com a oferta de 
um copo de Moscatel de Setú- 
bal e de um doce regional.
Durante todo o dia, os visitan-
tes dos equipamentos turísti-
cos municipais foram brinda-
dos com a oferta de produtos, 
numa ação em parceria com a 
Associação Baía de Setúbal.

O Dia Mundial do Turismo viajou ao mundo da ópera

A primeira reunião das representações realizou-se no final de setembro na Comissão Europeia, em Bruxelas

LITERATURA 
VIAJA 
NO CONCELHO

Setúbal é o primeiro destino 
de uma rota de turismo 
literário sugerida pelo 
escritor José Luís Peixoto 
com outros cinco autores, 
a qual dá a conhecer, numa 
plataforma online, os doze 
locais do país descritos por 
José Saramago na obra 
“Viagem a Portugal”.
O projeto “Viagem a 
Portugal Revisited”, 
promovido pelo Turismo de 
Portugal e pela Fundação 
José Saramago, no 
âmbito das comemorações 
do centenário do nascimento 
do único escritor português 
a receber o Nobel da 
Literatura, reconstrói 
os locais que este percorreu 
entre outubro de 1979 e 
julho de 1980 e deu origem 
ao livro “Viagem a Portugal”.
O projeto, que pode ser 
acompanhado numa 
plataforma online, constitui 
uma oportunidade para dar 
a conhecer as paisagens 
e os sabores em que 
Saramago, Prémio Nobel 
da Literatura, se inspirou e, 
ao mesmo tempo, promover 
Portugal como destino de 
turismo literário.
José Luís Peixoto, 
galardoado com o Prémio 
Literário José Saramago 
em 2001, e outros cinco 
escritores contemporâneos 
internacionais conduzem 
doze viagens pelo 
património, natureza e 
cultura do país através 
de imagens e das palavras 
escritas por Saramago.

u José Luís Peixoto 
nas palavras 
de José Saramago
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São Sebastião tem novo
espaço de convívio

O novo Espaço Convívio  
de São Sebastião, inau- 
gurado a 8 de outubro 
nas instalações do Nú- 

cleo Recreativo e Desportivo ído- 
los da Praça, ilustra a cooperação 
entre associações e autarquias, 
considera a vice-presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, 
Carla Guerreiro.
“Conseguimos transformar um 

espaço que até tinha alguma pe-
rigosidade numa coisa boa. Isto 
pode-se fazer em muitos sítios, 
haja vontade para se fazer. A Câ-
mara e a Junta não podem fazer 
tudo sozinhas, nem sequer impor 

às pessoas quais são as soluções 
de espaço. Conversando uns com 
os outros e envolvendo o clube e 
a vizinhança, foi uma boa solu-
ção e por isso dou-vos os para-
béns”, assinalou a autarca.

O vereador Pedro Pina lembrou 
que os eleitos na Câmara Muni-
cipal trabalham “todos os dias” 
com a motivação de “fazer as pes- 
soas felizes” e deu os parabéns 
aos Ídolos da  Praça pela obra.

“É isso que nos move, fazer as pes- 
soas felizes. Colaborar com um 
clube que é um parceiro da nos-
sa vida e desta freguesia, tentar 
fazer sempre mais, ajudar o en- 
tusiasmo e a dinâmica que o clu- 
be tem vindo a demonstrar e que 
continua a ter. E nós aqui esta-
mos convosco para fazer esta ca- 
minhada. Muitos parabéns.”
O presidente do NRD Ídolos da 
Praça, Bruno Vigário, destacou 
o momento de “grande alegria” 
do clube com a “requalificação de  
um espaço que há vários anos es- 
tava obsoleto”, criando “descon-
forto” ao clube e aos vizinhos, 
“e que é novamente um espaço 
para todos”.
O dirigente afirmou que a deno- 
minação dada ao espaço é “um 
reconhecimento” à freguesia pelo 
“forte contributo que deu para 
a requalificação”, mas significa 
igualmente que o mesmo “irá 
funcionar não só para usufruto 
dos sócios, mas também de toda 
a comunidade local e para as ati- 
vidades que a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia de São Se-
bastião tencionem desenvolver”.
Esta intenção foi saudada pelo 
presidente da Junta de São Se-
bastião, Nuno Costa, conside-
rando que a abertura à comuni-
dade é “uma perspetiva que as 
coletividades devem ter”.

REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA COM APOIO DO MUNICÍPIO

Um novo espaço de 
convívio para toda 
a freguesia de São 
Sebastião foi criado 
nas instalações dos 
Ídolos da Praça. Com 
apoio do município, uma 
área degradada recebe 
sócios e outras pessoas

As parcerias entre as autarquias e o movimento associativo continuam a servir as populações

Prémios demonstram 
importância do desporto
nA vice-presidente da Câmara  
Municipal, Carla Guerreiro, apon- 
tou a 6 de outubro, na entrega de 
prémios da União Desportiva 
para a Inclusão, da APPACDM de 
Setúbal, a importância do des-
porto para a formação e o con-
vívio dos jovens.
“Desejo que o desporto, enquan-
to forma de união, de formação 
e de encontro continue presente 
nas vossas vidas e nas vossas ati- 
vidades. É uma forma de poder- 
mos conviver, de estarmos jun-
tos, de podermos ter uma com-
petição saudável, uma competi-
ção que seja de paz”, afirmou a 
autarca na cerimónia, realizada 
na Casa do Largo.
Carla Guerreiro disse ter a certe- 
za de que era muito importante 
para os jovens receberem os pré- 
mios e agradeceu ao presidente 
da APPACDM de Setúbal, José Sa- 

lazar, por “incluir sempre a Câma- 
ra Municipal” nas celebrações da 
associação.
O presidente da Junta de Fregue- 
sia de São Sebastião, Nuno Cos-
ta, agradeceu, por seu turno, a 
ação, “em variadíssimas dimen-
sões”, da APPACDM no que diz 
respeito à inclusão.
“A APPACDM tem uma ação tão  
importante que nos ajuda a cum- 

primos melhor a nossa missão. 
Nós temos um objetivo grande, 
que é a construção de uma socie- 
dade justa, solidária, inclusiva, 
humanizada, e isto nós não con-
seguiríamos fazer sozinhos. A 
APPACDM ajuda-nos a cumprir 
essa missão e, portanto, nós esta- 
mos imensamente agradecidos 
por juntos podermos construir 
esta sociedade melhor”, referiu.

A União Desportiva para a Inclusão, entregou os seus prémios

u PARABÉNS! O Clube de Futebol Os Sadinos celebrou 
no dia 5 de outubro o 76º aniversário com um momento 
de convívio e uma sessão solene, comemoração em que 
a Câmara Municipal de Setúbal se fez representar pelo 
vereador Pedro Pina. O clube, entre outras atividades em 
diversas áreas, tem forte tradição no futebol e dispõe de 
um coro alentejano. Parabéns!




