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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
IT

OR
IA

L

ÍNDICE
AMBIENTE  9
Setúbal é exemplo 
de neutralidade carbónica

PLANO CENTRAL 10-11
Concelho vive Natal com 
oferta muito variada 

FREGUESIAS 12-15
Munícipes contam com iniciativa 
das autarquias

ESPECIAL 16
Centenário de José Saramago 
deixa marca

EDUCAÇÃO  17
Balanço positivo nas visitas 
feitas às escolas

DESPORTO 18
Vitória em aniversário com 
autarquia ao lado

CULTURA 19
Bibliotecas e museus exaltam 
serviços educativos

INICIATIVA 20
Movimento associativo 
envolvido no território

u

AGENDA DESTAQUES DE JANEIRO 2023u

O RETRATO NAS 
ARTES PLÁSTICAS. 
MÚLTIPLAS LEITURAS

GALA DO DESPORTO DE SETÚBAL

#ENSAIO
JOHN FLETCHER

Mostra de pintura, desenho e 
escultura do acervo do Museu de 
Setúbal. Inauguração às 16h00. 

Atletas, dirigentes, clubes e outros agentes que mais se destacaram em 2022 no panorama desportivo, 
nas mais variadas modalidades, e contribuíram para o desenvolvimento do desporto no concelho são 
distinguidos na 7ª edição da Gala do Desporto de Setúbal. São vários os prémios a entregar. Um dos 
momentos mais emocionantes da noite é a entrega do “Prémio Carreira”, que destaca uma individualidade 
que dedicou, com sucesso, a sua vida ao desporto setubalense.

Performance-conferência de Tiago 
Bôto & Wagner Borges, do ciclo 
Terças com Saramago.

Músico apresenta os mais recentes 
trabalhos “Carcassi & Mertz”, 
“55 Pieces of a Big Picture” 
e “Sound Emotion.

Gratuito | c/convite | Org.: CMS

Org.: CMS 

Reservas: 265 236 168 
casacultura@mun-setubal.pt
Org.: 50 Cuts
Apoio: CMS I UFS

Org: CMS

Gratuito
Ter a sab, das 10h00 às 18h00
Dom, das 15h00 às 19h00
Org.: CMS 

14 JAN // 02 ABR

28 SÁB . 21H00

31 TER . 21H00

14 SÁB . 21H30

Casa da Cultura 
Sala José Afonso

Museu de Setúbal/
Convento de Jesus

Fórum Municipal Luísa Todi

SERENATAS

A Orquestra Metropolitana 
de Lisboa interpreta obras 
de J. Brahms e de A. Dvořák.

22 DOM . 17H00

Fórum Municipal 
Luísa Todi 

Fórum Municipal 
Luísa Todi

PAULA REGO, 
HISTÓRIAS 
E SEGREDOS

Exibição do documentário de Nick 
Willing seguido de conversa com 
o professor Joseph Rodrigues. 
Iniciativa do ciclo “Um Pintor… 
Um Filme”.

15 DOM . 16H00

Casa da Cultura 
Sala José Afonso

PRIMEIRO PLANO   4-7
Apoios especiais e investimentos 
servem população

LOCAL  8
Municípios saudáveis celebram 
os 25 anos  
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Rigor e transparência num Orçamento 
com elevadas preocupações sociais

SETÚBAL EM MOVIMENTO

O Orçamento Municipal para 2023 apresenta um valor de 183 milhões de euros, dos quais mais de 57 milhões dizem respeito  
a investimento.
Estamos perante importantes investimentos para o nosso concelho, decorrentes de candidaturas bem sucedidas apresentadas 
pela autarquia ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, além de outros investimentos também previstos. Merecem particular 

referência a reabilitação da habitação pública municipal, num investimento que ultrapassa os 22 milhões de euros em 2023, de um 
investimento global previsto de 192 milhões de euros até 2025; as acessibilidades, nomeadamente as obras de requalificação da Estrada da 
Mitrena, num investimento para 2023 no valor de 5 milhões de euros, de um investimento global um pouco superior a 6 milhões, via que 
garante o acesso a importantes empresas da região e do país, e a Operação Integrada Local na União de Freguesias de Setúbal. Neste caso, 
o investimento total previsto até 2025 é de cerca de 9 milhões de euros, dos quais 6,3 milhões são financiados por fundos comunitários. 
O investimento contratualizado reparte-se em intervenções físicas e ações imateriais. Entre as primeiras contam-se a construção do Centro 
Educativo Barbosa du Bocage, no Bairro do Liceu, e a requalificação do Campo de Jogos das Pedreiras e do Pavilhão João dos Santos, ambos 
no Bairro do Viso. 
Os valores inscritos no documento contêm, ainda, mais de três milhões de euros referentes à amortização dos empréstimos que a Câmara 
Municipal foi obrigada a contrair em 2004 para fazer face à situação de rotura financeira em que a autarquia se encontrava depois da 

anterior gestão.
Este orçamento é elaborado num contexto particularmente especial, 
em que se destaca a criação dos Serviços Municipalizados de 
Setúbal, depois de 25 anos de gestão privada do abastecimento 
e tratamento de águas no nosso concelho, em resultado de uma 

opção política da gestão do Partido Socialista em 1997. Este é um tema tratado em detalhe nesta edição do Jornal Municipal num suplemento 
especial em que se dá conta das principais alterações nesta matéria.
Este é, também, o primeiro orçamento que integra elevados encargos que resultam de uma transferência de competências mal preparada 
pelo Governo. Em comparação com 2022, o documento inclui um aumento de encargos superior a 13,2 milhões de euros em resultado desta 
transferência de competências, embora as transferências financeiras do Orçamento de Estado para a Câmara Municipal sejam de apenas 
12,5 milhões de euros. A experiência de 2022 demonstra, contudo, que os encargos previstos para 2023 só com a transferência da área da 
educação poderão ser ainda mais elevados, sem que exista qualquer expetativa de que a Administração Central compense o município.
O ano de 2023 é apontado por todas as instituições nacionais e internacionais como um ano de continuação do agravamento da crise económica 
e social. Esta é a principal razão que motivou a Câmara Municipal a aprovar um conjunto de medidas extraordinárias de mitigação dos efeitos 
da crise económica e social no ano de 2023, medidas que representam um esforço orçamental suplementar superior a 2,1 milhões de euros.
O Orçamento prossegue a nossa opção política de aprofundamento da cooperação com as nossas freguesias. Em 2023 a Câmara Municipal 
alarga a transferência de competências para as freguesias no que resulta também na transferência de recursos financeiros de valor superiores 
a nove milhões de euros, no que representa um acréscimo de cinquenta por cento em relação a 2022.
O Orçamento Municipal aprovado tem por base o rigor e a transparência e tem, acima de tudo, fortes preocupações sociais com as famílias 
e as instituições do concelho. 
Um orçamento responsável que garante elevados níveis de investimento, sem colocar em causa a sustentabilidade das finanças do município. 
Não podemos permitir que as contas do município voltem a derrapar e a ficar descontroladas como aconteceu até 2001.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

Em 2023 temos um Orçamento responsável que 
garante elevados níveis de investimento sem colocar em 
causa a sustentabilidade das finanças do município

DEZ MILHÕES UNISETI NATAL
A Câmara Municipal de Setúbal injetou, até ao fim 
de 2022, dez milhões de euros na economia local, no 
que constitui mais uma medida de apoio para atenuar 
os efeitos da crise na sociedade setubalense. Esta 
disponibilidade financeira resulta do pagamento de 
uma garantia bancária por conta de uma dívida da 
Águas do Sado, após decisão judicial que deu razão à 
CMS. Desta forma, concretizamos a opção política de 
afetar os recursos disponíveis, em especial aqueles 
de caráter extraordinário, ao apoio à comunidade 
neste momento de crise, garantindo sempre a 
sustentabilidade financeira do município. Esta verba 
foi canalizada para o pagamento de faturas em 
atraso a empresas prestadoras de serviços à 
autarquia e para a regularização de apoios ao 
movimento associativo que se encontravam 
prometidos até ao final de 2022. 

As obras de ampliação e adaptação das instalações 
da UNISETI – Universidade Sénior de Setúbal, no 
Parque do Bonfim, com a construção de um auditório 
e de uma sala destinada à prática de ioga, já estão 
em curso por iniciativa da autarquia, por via de uma 
empreitada no valor de cerca de 150 mil euros, 
garantindo total respeito pela estrutura verde do 
parque. A funcionar desde 2003, a UNISETI – 
Universidade Sénior de Setúbal ministra cursos livres 
de ensino superior e promove social e culturalmente 
a pessoa idosa nas áreas da educação, cultura, 
saúde e outras, além de estabelecer parcerias com 
outras universidades sem fins lucrativos e contribuir 
para o envelhecimento ativo e harmonioso da 
pessoa humana através da formação cultural, 
tecnocientífica e socioafetiva dos cidadãos maiores 
de 50 anos. 

O espírito natalício invadiu Setúbal com um vasto 
conjunto de iniciativas e a ligação da iluminação 
natalícia que embeleza vários locais da cidade. As 
ruas da cidade encheram-se de gente para assistir 
aos vários eventos que marcaram, no fim de 
novembro, o arranque do programa Natal em 
Setúbal 2022, promovido até ao início de 2023. 
Estamos, com estas iniciativas, perante forte 
investimento realizado pela Câmara Municipal nas 
comemorações natalícias como forma de apoiar a 
dinamização do comércio local para que este possa 
desenvolver melhor a sua atividade, iniciativas que 
assumem especial importância num momento em 
que a crise social se acentua.
A todas e a todos, um bom ano de 2023!ED

IT
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L ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2023
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A Câmara Municipal 
aprovou para 2023 
um conjunto de me-
didas para ajudar as 

empresas e as famílias, princi-

para a sociedade setubalense, so- 
bretudo para as famílias com or- 
çamentos mais frágeis”, subli-
nhou o presidente André Mar-
tins, em conferência de impren-
sa, a 23 de novembro. 
Entre as medidas contam-se a  
manutenção em 2023 da redu-
ção de impostos municipais, de- 
signadamente do IMI e da parti- 
cipação variável do IRS, que con- 
tinua a ser de 4 por cento.
Outra consiste no reforço de 100  
mil euros para os agrupamentos 
de escolas e escolas não agrupa- 
das do concelho com o objetivo 
de fornecer um reforço de lanche 
a todos os estudantes, do pré- 
-escolar ao ensino secundário, 
que sejam beneficiários do es-
calão A e B do abono de família.
Este apoio permite ainda dupli- 
car o valor atribuído para mate- 
rial de desgaste e alargar o apoio 
para visitas de estudo aos estu-
dantes beneficiários do escalão 
B do abono de família.
Em 2023, a autarquia reforça  

palmente as mais carenciadas e  
com filhos em idade escolar, a  
suportarem melhor a crise atual.

“Todos nós já sentimos os efeitos 
da crise económica e social que 
afeta o país e o mundo. Por isso, a 

Câmara Municipal aprovou me- 
didas para 2023 para tornar os 
efeitos da crise menos pesados 

Preocupada com os 
efeitos da inflação e 
da subida dos juros, 
a Câmara Municipal 
adotou uma série de 
medidas de apoio à 
economia local para 
ajudar as famílias e 
empresas a enfrentarem 
a crise. As medidas vão 
desde a gratuitidade 
das refeições e dos 
transportes escolares 
à área fiscal, passando 
por apoios às escolas

O presidente da Câmara apresentou as medidas de apoio à economia local em tempo de crise

Câmara adota medidas de apoio
a famílias e empresas do concelho

APOIOS MUNICIPAIS AJUDAM A ENFRENTAR CRISE E INFLAÇÃO

nO presidente da Câmara 
Municipal, André Martins, 
encontrou-se a 14 de novembro 
com cerca de meia centena de 
empresários do setor imobiliário, 
para, perante os investimentos 
previstos para o concelho, 
evidenciar a necessidade de 
preparar a oferta de habitação 
para os novos residentes.
Os empresários ficaram a 
conhecer o que o concelho oferece 
a quem nele pretende viver e 
as necessidades de habitação 
em face da procura existente, 
enquanto responsáveis da 
Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra, do parque 
empresarial Aicep BlueBiz e do 
Parque Industrial Sapec Bay 
falaram sobre os investimentos 
previstos para a região.
A necessidade de novas habitações  
é uma das preocupações do 

cada vez melhores” condições 
de vida, com a recuperação de 
muito património e a aposta na 
mobilidade sustentável e nos 
transportes públicos.
André Martins sublinhou que 
a autarquia pretende “crescer 
de forma sustentável” e atrair 
investimentos “de qualidade, 
de excelência”, tendo em conta 
o facto de 60 por cento do 
território ser composto por 
áreas protegidas.
O autarca afirmou que Setúbal 
continua a ser muito atrativa e 
“a crescer na Área Metropolitana 
de Lisboa”, embora com “um 
défice” na oferta da habitação, 
e adiantou o objetivo de atrair 
pessoas que trabalham em 
Lisboa para aqui viverem, na 
sequência da “aposta dos 
municípios da AML no transporte 
público de qualidade”.

município, como realçou o autarca. 
“Nós temos previsto para o nosso 
território um conjunto de 
investimentos diversificados, da 
ordem de muitas centenas de 
milhões de euros. Esses 
investimentos preveem, a curto 

prazo, a vinda para Setúbal de 
mais de mil novos postos de 
trabalho, na sua maioria para 
técnicos superiores.”
André Martins, que esteve 
acompanhado da vereadora do 
Urbanismo, Rita Carvalho, 

sublinhou a importância de estes 
quadros superiores poderem “ficar 
no município de Setúbal”, pois o 
concelho tem “condições para os 
receber”.
Recordou o trabalho feito na área 
do ambiente e na criação “de 

MUNICÍPIO QUER ATRAIR INVESTIMENTO NA HABITAÇÃO

Presidente quer mais habitação para fixar os técnicos superiores resultantes dos novos investimentos em Setúbal
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também em 35 mil euros o 
apoio social a atribuir às famí- 
lias com crianças beneficiárias 
do escalão A ou B do abono de 
família, de modo a assegurar a  
isenção total das mesmas na fre- 
quência de Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família.
Ainda no que diz respeito ao 
apoio às famílias com crianças 
em idade escolar, é alargado o 
fornecimento de refeições es- 
colares gratuitas aos alunos  
com o segundo escalão do abo- 
no de família e o transporte es- 
colar gratuito a todos os alu-
nos enquadrados na escolari-
dade obrigatória no concelho 
de Setúbal, ou seja, a todos os 
alunos com idade entre os 6 e 
os 18 anos. 

TRANSPORTE ESCOLAR

As medidas municipais incluem 
a gratuitidade do transporte es- 
colar adaptado e/ou acompa- 
nhado para os alunos do ensino 
pré-escolar ao ensino secundá- 
rio com dificuldades de locomo- 
ção, que beneficiem de medidas 
ao abrigo da educação inclusiva 
e apresentem deficiências mo-
toras e/ou comprovada falta de  
autonomia que condicione a ca- 
pacidade de utilizar transportes 
públicos. 
Outra medida para 2023 na área 
dos transportes é a atribuição 
de um apoio de dez euros para a 
aquisição de qualquer passe Na- 
vegante Municipal válido para 
o território do concelho de Se-
túbal. 
A criação de um fundo no valor 
de 250 mil euros para apoio à 
prática desportiva e à fruição e  
criação cultural, a atribuir a en- 
tidades e associações culturais 
e desportivas, e outro de apoio 
social às instituições e associa-
ções do concelho, no mesmo va- 
lor, para apoio ao seu funciona- 
mento e às respostas sociais di-
retas e emergentes que desen-
volvem em parceria, consideran- 
do o conhecimento e a articula-
ção no Conselho Local de Ação 
Social de Setúbal, são outras das 
medidas anunciadas.
A autarquia procede, igualmen-
te, à definição e implementação 
de bolsas de estacionamento 
para residentes, ao abrigo do Re- 
gulamento Municipal de Estacio- 
namento Público, de Utilização 
Onerosa e de Duração Limitada, 
no âmbito do qual a aquisição do 

primeiro dístico de residente é 
gratuita e o segundo e terceiro 
cartões têm uma redução de 50 
e de 25 por cento, respetiva-
mente. 

INJEÇÃO DE CAPITAL

No que diz respeito às empresas, 
a isenção da derrama municipal 
para as que tenham um volume  

de negócios anual inferior a 150  
mil euros é outra medida, tal co- 
mo a criação de um Gabinete 
de Apoio ao Investidor, que tem 
como objetivo prestar um ser-
viço de atendimento e acompa- 
nhamento personalizado, dedi- 
cado às necessidades específi- 
cas de cada investidor e empre- 
endedor.
Na sequência do pagamento de 

uma garantia bancária por con-
ta de uma dívida da Águas do 
Sado, após uma decisão judicial 
que deu razão ao município, 
foi ainda decidido injetar nove 
milhões de euros na economia 
local, através do pagamento de 
faturas em atraso a empresas 
prestadoras de serviços à autar- 
quia e da regularização de apoios 
ao movimento associativo que 

estavam prometidos até ao fi-
nal de 2022. 
“Desta forma, concretizamos a 
opção política de afetar os recur- 
sos disponíveis, em especial aque- 
les de caráter extraordinário, ao  
apoio à comunidade neste mo-
mento de crise, garantindo sem- 
pre a sustentabilidade financei-
ra do município”, disse o presi-
dente da Câmara.
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O presidente da Câma-
ra Municipal, André 
Martins, anunciou, a 
23 de novembro, um 

investimento de 6,3 milhões de 
euros a realizar na União das 
Freguesias de Setúbal, financia-
do pelo Plano de Recuperação e  
Resiliência (PRR), para melho- 
rar a coesão social naquele ter- 
ritório e suportar um conjunto 
de ações materiais e imateriais 
com um custo global de mais de 
nove milhões de euros.
Este trabalho “é consequência 
do estabelecimento de parcerias 

com várias instituições” do con-
celho e “de um processo de con-
jugação e integração de visões e 
ideias distintas”, salientou o au- 
tarca, adiantando tratar-se de 
“mais um passo decisivo no ca-
minho de melhor coesão social 
por via de ações materiais e ima- 
teriais que alcançam várias zo-
nas da cidade”.
A Câmara Municipal assinou em 
4 de novembro o contrato de 
financiamento da Operação In-

tegrada Local – União das Fre-
guesias de Setúbal, um investi-
mento de 6.392.639,81 euros 
comparticipado na totalidade 
pelo PRR, a realizar no âmbito 
da Cidadania, Cultura, Educa-
ção, Social, Ambiente, Saúde e 
Emprego no território da União 
das Freguesias de Setúbal, com 
a participação de parceiros no 
terreno e das populações.

CENTRO EDUCATIVO

Os cerca de 6,3 milhões de eu- 
ros de investimento contratuali-
zado repartem-se em interven- 
ções físicas e ações imateriais. 
Entre as primeiras, que repre-
sentam 69 por cento daquele 
total, contam-se a construção do  
Centro Educativo Barbosa du Bo- 
cage, no Bairro do Liceu (três 
milhões de euros), e a requali-
ficação do Campo de Jogos das 
Pedreiras (250 mil) e do Pavi-
lhão João dos Santos (500 mil), 
ambos no Bairro do Viso.
O investimento total é de nove 
milhões de euros, mas a autar-
quia decidiu assumir parte do 
valor da construção do Centro 
Educativo Barbosa du Bocage 
para que outras áreas pudessem 
ser contempladas na candidatu- 
ra ao PRR.
Haverá ainda outras interven-
ções físicas, de acordo com o 
que for decidido ao longo do 
processo de construção com os  Representantes dos 11 parceiros ouviram o presidente André Martins

Território da União das Freguesias de Setúbal recebe investimento para melhorar coesão social

O território da União 
das Freguesias de 
Setúbal vai receber um 
investimento de nove 
milhões de euros, 
liderado pela Câmara 
Municipal, para 
melhorar a coesão 
social. Nele está incluída 
uma operação no 
valor de 6,3 milhões de 
euros, financiada a 100 
por cento pelo Plano de 
Recuperação e 
Resiliência

Câmara lança operação 
em bairros da cidade

INVESTIMENTO GLOBAL DE NOVE MILHÕES DE EUROS PARA MELHORAR COESÃO SOCIAL

ÊXITO TURÍSTICO ASSENTE EM EIXOS ESTRATÉGICOS
nO presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, André 
Martins, deu conta, a 16 de 
novembro, num encontro realizado 
em Palmela, dos eixos em que 
assentam a estratégia de êxito 
do turismo a nível local.
“Setúbal tem executado a sua 
estratégia turística com base na 
sustentabilidade dos recursos 
do destino, evitando o turismo 
de massas e apostando num 
turismo segmentado e em 
respeito pelas comunidades 
locais. Identidade, sustentabilidade 
e inclusão são os três principais 
eixos da estratégia do turismo 
de Setúbal”, afirmou, no Fórum 
Turismo Palmela, realizado no 
Cineteatro S. João. 
Segundo o autarca, a cidade, a 
serra da Arrábida e o estuário 
do Sado “são as potencialidades” 

turismo sustentável”, acentuou.
André Martins recordou que, em 
parceria com a Associação de 
Municípios da Região de Setúbal, 
o ICNF e os municípios de Palmela 
e Sesimbra, a candidatura da 
Arrábida a Reserva da Biosfera, 
“enquanto vetor de 
desenvolvimento da região”, é 
“um dos projetos estratégicos” 
assumidos pela Câmara de Setúbal.
“Este reconhecimento, conferido 
pela UNESCO, será, sem dúvida, um 
promotor do turismo sustentável 
no território da Arrábida e do 
município. Importa relembrar que 
mais de 50 por cento do território 
de Setúbal é área protegida, 
com elevado valor natural e 
ambiental, o que confere ainda 
maiores responsabilidades na 
preparação do nosso território 
para o que aí vem”, afirmou.

que existem “para alcançar esses 
eixos estratégicos” e, enquanto 
destino de natureza, Setúbal 
“afirma as suas capacidades” 
no walking, no cycling e no 
birdwatching, através das redes 
de percursos pedestres, cicláveis 
e de interpretação da paisagem 
existentes naquelas áreas 
protegidas.
“Todo este caminho tem sido 

executado por via de parcerias, 
seja com entidades como o ICNF 
[Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas], a 
Reserva Natural do Estuário do 
Sado ou juntas de freguesia, seja 
com operadores turísticos. A 
valorização do riquíssimo património 
natural presente no território de 
Setúbal potencia, na nossa 
perspetiva, o desenvolvimento do 
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parceiros locais e as populações,  
nomeadamente iniciativas de ur- 
banismo tático que decorram 
das oficinas colaborativas, cria-
tivas e de experimentação a de-
senvolver nos bairros.
São exemplos disso, entre ou-
tros, a eliminação de fronteiras 
físicas e simbólicas no territó- 
rio, a correção de situações pon- 
tuais de vandalismo de espaços 
comuns e sua manutenção, a  
criação de parques infantis com 
estruturas multifacetadas aces- 
síveis, a colocação de equipamen- 
tos de atividade física ao ar livre 
acessíveis e a criação de circui-
tos de manutenção nos bairros.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Esta operação, que tem de estar  
executada até 31 de dezembro 
de 2025, resulta do Plano de Ação 
da Operação Integrada Local 
“Coesão Sócio-Territorial atra-
vés das Margens”, no âmbito do 
Aviso RE-C03-i06.02, intitulado 
“Operações Integradas em Co-
munidades Desfavorecidas na 
Área Metropolitana de Lisboa”.
Aquele plano confere aos habi-
tantes no território a intervir “a 
possibilidade de desempenha-
rem um papel ativo no processo  
de planeamento, nomeadamen- 
te na definição das ações e medi-
das a desenvolver até ao final do 
ano de 2025, com a finalidade 
de promover a inclusão social”, 
sublinhou André Martins.
Esta ambição vai ser concretiza- 
da “com o alargamento da parti-
cipação a toda a comunidade da 
freguesia a partir das suas ‘mar-
gens’, ou seja, das suas áreas so- 
cio-residenciais com maiores vul- 
nerabilidades”.
A parceria da operação é com-
posta por 11 entidades: Câmara 
Municipal de Setúbal, União das 
Freguesias de Setúbal, Agrupa- 
mento de Escolas Barbosa du Bo- 
cage, União Desportiva e Recrea- 
tiva Casal das Figueiras, Clube 
Desportivo da Palhavã, Associa-
ção de Moradores do Casal das 
Figueiras, Associação de Profes- 
sores e Amigos das Crianças do 
Casal das Figueiras, Comissão de  
Proteção de Crianças e Jovens, 
APPACDM – Associação Portu-
guesa de Pais e Amigos do Ci-
dadão Deficiente Mental, SEIES 
– Sociedade de Estudos e Inter-
venção em Engenharia Social e  
Associação de Moradores do Gri- 
to do Povo.

Marina em preparação
para 600 embarcações
nO estudo prévio da futura ma-
rina de Setúbal, infraestrutura 
com capacidade para acolher 600  
embarcações, incluindo supe-
riates com 50 metros, foi apre-
sentado pela administração por- 
tuária aos eleitos locais, como 
resultado de um grupo de tra-
balho que também envolve a 
Câmara Municipal.
Nas instalações da Administra- 
ção dos Portos de Setúbal e Se- 
simbra (APSS), a 28 de novem-
bro, o presidente da Câmara Mu- 
nicipal, André Martins, salien-
tou a “complexidade” do proje-
to, devido ao facto de o Estuário 
do Sado ser uma “zona sensível” 
e haver necessidade de ter em 
consideração os seus impactes 
“na cidade e em particular na 
frente ribeirinha”, que tem vin-
do a ser requalificada.
“O nosso futuro comum depende 
muito de tudo aquilo que nós ho- 
je temos aqui para fazer. Este é 
um projeto que transforma pro-
fundamente toda a zona ribeiri-
nha da cidade e que tem influên- 
cia em todo o concelho e em toda a 
região”, acentuou. “Naturalmen- 
te que nós gostávamos de ter vis- 
to a marina já estar em desen-
volvimento há uns anos, mas sa-
bemos da complexidade do que 
está em causa.”
André Martins sublinhou a ne- 
cessidade de ainda serem dados 
passos para que do estudo pré-
vio se passe à fase de projeto e 
que, depois, se atinja o “grande 
objetivo” de haver uma marina 
em Setúbal, equipamento que, 
recordou, “está equacionado na  

nova revisão do PDM”, que espe- 
ra ver ratificada em breve pelo 
Conselho de Ministros.

ZONA REQUALIFICADA

O estudo prévio, resultante do 
grupo de trabalho formado por 
técnicos municipais e da APSS, 
criado em 2014, prevê que a ma- 
rina nasça entre o edifício do Mer- 
cado de Segunda Venda, junto 
da Doca dos Pescadores, e o 
edifício do Cais 3, junto da Doca 
das Fontainhas, e implique uma 
grande requalificação urbanís-
tica da zona envolvente.
Prevê-se que a marina, que pre-
tende ser uma infraestrutura de 
excelência de apoio à náutica 
de recreio, possa receber supe-
riates com uma dimensão até 50 
metros de comprimento.
O estudo prevê ainda a melhoria  
das condições para acolher na-
vios de cruzeiro de pequena di- 
mensão, incluindo a implemen-
tação de uma gare de passagei-
ros no edifício do Mercado de 
Segunda Venda, e a disponibili- 

zação de uma área exclusiva para 
a operação de embarcações ma- 
rítimo-turísticas.
A intenção é lançar o concurso 
público internacional no prazo 
de um ano, após a conclusão da 
Proposta de Definição de Âmbi-
to (PDA) do Estudo de Impacte 
Ambiental, também apresentada 
na sessão, e do desenvolvimento 
de todo o processo de avaliação 
de impacte ambiental do projeto.
Até lá, serão realizadas reuniões 
com entidades interessadas no 
projeto, nomeadamente ligadas 
aos setores da náutica e do turis- 
mo, do ambiente e da pesca com 
o objetivo de recolher contributos.
Após referir que o grupo de tra- 
balho permite “encontrar as me- 
lhores soluções para a cidade e 
para a atividade portuária”, An-
dré Martins destacou a “visão e 
entendimento” existente entre a  
autarquia e a APSS e manifestou o 
desejo de que “este trabalho con- 
tinue e que as zonas que ainda 
precisam de ser requalificadas 
possam vir a sê-lo”, numa pers-
petiva de “ligação harmoniosa” 

da cidade ao rio para usufruto 
da população.

INTEGRAÇÃO URBANA

O presidente do conselho de 
administração da APSS, Carlos 
Correia, considerou que, quan-
do o porto se prepara para ce-
lebrar o seu centenário, a 18 de 
dezembro de 2023, este é “um  
projeto de enorme relevância para 
a APSS, para a Câmara Munici-
pal de Setúbal e para a região”.
Indicou que “o porto de Setúbal 
tem um papel fundamental na  
captação e valorização da náuti-
ca de recreio e do turismo na cida- 
de e na região, tirando partido das  
condições naturais únicas do Es- 
tuário do Sado e da Serra da Arrá- 
bida”, e pretende promover “uma  
melhor integração na área urba- 
na envolvente”, com a “melhoria  
da qualidade dos espaços urba- 
nos para usufruto” da população.
O administrador recordou que 
os estudos para a futura conces- 
são à iniciativa privada da cons-
trução e exploração da marina 
foram desenvolvidos em parce- 
ria com a Câmara Municipal e que 
uma marina com “condições de 
excelência para o acolhimento de 
um maior número de embarca-
ções e de uma série de serviços 
de qualidade” é um objetivo es- 
tratégico da APSS e contribui 
para o desenvolvimento da ati-
vidade do turismo náutico.
Quanto à atividade de cruzeiros 
e mega-iates, “setor de enorme 
relevância ao nível do desenvol- 
vimento turístico local”, está a  
ser ultimado o processo de certi- 
ficação no cais de acostagem do  
molhe exterior da Doca dos Pes- 
cadores, enquanto se encontram 
em análise várias possibilidades 
de instalação de áreas de apoio  
para os passageiros, com o Servi- 
ço de Estrangeiros e Fronteiras, 
a Alfândega e a Polícia Marítima.
“O licenciamento de um espaço  
com mais de 50 mil metros qua- 
drados, em Santa Catarina, para  
implementação de um centro náu- 
tico de excelência, que irá dis-
ponibilizar um conjunto de ser-
viços complementares à futura 
marina de Setúbal”, é outro pro-
jeto destacado por Carlos Cor-
reia, que vê na Câmara Munici-
pal “um parceiro determinante” 
e assegura que os projetos da 
APSS são sempre baseados “na 
defesa e salvaguarda das questões 
ambientais”.

Futura marina de Setúbal está prevista para ser entre as docas dos Pescadores e das Fontainhas

Apresentação do estudo prévio da marina aos eleitos realizou-se na APSS
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Autarquia promove 
valorização da saúde 
Setúbal associou-se às 
comemorações dos 25 
anos da Rede 
Portuguesa de 
Municípios Saudáveis 
com um conjunto de 
atividades de promoção 
da saúde. Houve 
também um hastear de 
bandeira simbólico nos 
Paços do Concelho 

A bandeira da Rede Por- 
tuguesa de Municí-
pios Saudáveis foi 
hasteada nos Paços 

do Concelho, a 31 de outubro, 
num momento simbólico em 
que o vereador Pedro Pina des-
tacou a importância da valori-
zação da saúde para o desen-
volvimento do território. 
“A saúde é hoje uma dimensão 
incontornável da vida dos muni-
cípios. Setúbal não foge à regra e 
está a pautar o seu trabalho tam-
bém por esse caminho, encon- 
trando estratégias para valori-
zar a qualidade de vida de todos 

O vereador Pedro Pina hasteou a bandeira da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

25 ANOS DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS

os munícipes”, disse o autarca na  
iniciativa que integrou as co-
memorações dos 25 anos da 
rede à qual o município sadino 
pertence desde 2002.
O programa comemorativo con- 
templou um conjunto de ativi-
dades nos 66 municípios que 
compõem esta plataforma.

Em Setúbal, além do hastear da 
bandeira, realizaram-se ativida- 
des de ginástica, chi kung e 
boccia nos polos de Azeitão, do 
Vitória Futebol Clube, das Man-
teigadas e das Pontes, no âm-
bito do programa “Desportiva-
mente em (Re)Forma”, dirigido 
à população sénior. 

Este programa da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal contempla 
“uma oferta diversificada de ati- 
vidades que contribui para a 
melhoria da qualidade da popu-
lação sénior” do concelho e “en-
volve agentes do movimento as- 
sociativo das cinco freguesias 
do concelho”.

Jornada Mundial da Juventude
com passagem pelo concelho
nOs símbolos da Jornada Mun- 
dial da Juventude, que se reali- 
za em agosto de 2023 em Lis-
boa, passaram por Setúbal entre 
os dias 31 de outubro e 4 de no-
vembro, no âmbito de um pé-
riplo que percorre todo o país 
para divulgar o evento.  
O ponto alto da passagem da Cruz 
Peregrina e do Ícone de Nossa  
Senhora por Setúbal foi a Procis- 
são de Todos os Santos, em que 
os símbolos da Jornada Mundial 
da Juventude se juntaram às ima- 

gens de Nossa Senhora do Rosá- 
rio de Troia, Nossa Senhora da 
Arrábida e Nossa Senhora dos 
Navegantes para um círio fluvial, 
seguido de um círio terrestre.
O programa incluiu ainda um 
Festival da Juventude, a passa-
gem dos símbolos por várias 
instituições e entidades de Se-
túbal, um concerto com a atua-
ção de coros juvenis na Igreja de  
S. Sebastião e uma vigília de ora- 
ção mariana na Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição.A Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora são os símbolos da Jornada

LIVRO LEMBRA
VALOR DA PAZ

ATIVISTA SAAURI 
EM SETÚBAL

O compromisso da Câmara 
Municipal de Setúbal com o 
desenvolvimento de um 
projeto autárquico que valorize 
a convivência pacífica em 
comunidade foi reforçado a 
22 de outubro pelo presidente 
André Martins na apresentação 
do livro “II Encontro pela Paz”.
O livro, apresentado nos Paços 
do Concelho, numa sessão 
que contou com a participação 
da presidente da direção 
nacional do CPPC – Conselho 
Português para a Paz e 
Cooperação, Ilda Figueiredo, 
faz um resumo do II Encontro 
pela Paz, realizado em junho 
de 2021 em Setúbal. 

A vice-presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Carla 
Guerreiro, manifestou a 27 
de outubro, num encontro 
com a ativista Sultana Khaya, 
nos Paços do Concelho, a 
solidariedade da autarquia 
para com o Saara Ocidental, 
ocupado há 47 anos por 
Marrocos.
Sultana Khaya visitou 
Portugal no final de outubro a 
convite do MDM – Movimento 
Democrático das Mulheres 
por ocasião do XI Congresso 
e participou num conjunto 
de reuniões com diversas 
entidades que, segundo 
revelou a Carla Guerreiro, 
tiveram como objetivos “dar 
voz à luta constante das 
mulheres do Saara Ocidental 
que sofrem atentados aos 
seus direitos por parte do 
opressor” e “pedir ajuda ao 
Parlamento português para 
mediar esta situação no 
âmbito da diplomacia”.
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Setúbal é exemplo 
da neutralidade carbónica
A estratégia 
desenvolvida pela 
autarquia no combate 
às alterações climáticas 
está a dar frutos. 
Setúbal já cumpre três 
dos quatro requisitos 
para a neutralidade 
carbónica e assume 
lugar de destaque no 
Mapa de Ação Climática 
Municipal a nível 
nacional

Setúbal é um dos 18 mu- 
nicípios portugueses 
que já cumprem pelo 
menos três dos quatro 

requisitos para a neutralidade 
carbónica, segundo dados divul- 
gados a 7 de novembro no âmbi- 
to do COP27 – Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, que decorreu no Egito.
O Mapa da Ação Climática Muni- 
cipal mostra a resposta dos 308 
municípios portugueses às al- 
terações climáticas e foi divul- 
gado pela Get2C, empresa liga-

da às áreas das alterações climá- 
ticas, energia, mercados de car-
bono, financiamento climático e  
desenvolvimento sustentável,  
no dia seguinte à abertura da  
COP27, que decorreu em Sharm 
El Sheikh. Este mapa pode ser 
consultado em www.get2c.pt/
cooler-world.
Os quatro requisitos para a neu- 
tralidade carbónica são ter uma  
estratégia e/ou um plano de 
adaptação às alterações climá- 

ticas, uma estratégia de energia, 
um compromisso de neutrali-
dade carbónica e uma estraté-
gia e/ou um roteiro para a neu-
tralidade carbónica. 
Setúbal surge em destaque co- 
mo um dos 18 municípios que  
cumprem pelo menos três dos  
quatro requisitos, como resul- 
tado do trabalho desenvolvido 
pela autarquia desde 2014, no 
âmbito da adesão ao Pacto de 
Autarcas para o Clima e Energia.

A autarquia tem desenvolvido 
um conjunto de medidas de mi- 
tigação, nomeadamente na im- 
plementação da mobilidade sus- 
tentável no território de Setú- 
bal e de soluções de eficiência 
energética nas escolas e na ilumi- 
nação pública, com a substitui-
ção de dez mil luminárias por 
tecnologia LED.
A estratégia municipal contem-
pla, igualmente, a participação nos 
projetos BEACON – Bridging 

European & Local Climate Ac-
tion e PLAAC-Arrábida, que do-
taram o município de Setúbal 
de ferramentas essenciais para 
a criação do Plano Local de 
Ação Climática, que se encontra 
em fase de construção.

RECONHECIMENTO 

Na sequência do amplo trabalho 
realizado, o município foi sele-
cionado pelo Pacto de Autarcas 
para o Clima e Energia para o seu  
programa “Policy Support Faci-
lity”, através do qual dois peri- 
tos desta entidade vão dar supor- 
te técnico a Setúbal na implemen- 
tação de um projeto de adapta-
ção às alterações climáticas.
Este trabalho, que conta com o  
envolvimento da população se- 
tubalense, já contemplou a rea- 
lização de várias sessões no âm- 
bito do PLAAC-Arrábida e, re-
centemente, o workshop para 
as alterações climáticas do Pac-
to Europeu para o Clima, que de- 
correu em 1 e 2 de outubro na 
Casa do Largo.
Os participantes nesta iniciativa 
identificaram a seca, a urgência 
da descarbonização, a alimen-
tação e a mobilidade como os 
principais problemas relaciona- 
dos com as alterações climáticas.
A sessão contou com a presen- 
ça da vice-presidente da Câma- 
ra Municipal, Carla Guerreiro, 
que tem o pelouro do Ambiente,  
a qual ouviu as propostas dos 
participantes quanto a possí-
veis formas de intervenção ao 
nível local e deu a conhecer o 
trabalho desenvolvido pela au-
tarquia.

O Parque Urbano da Várzea é um projeto estruturante na estratégia de adaptação às alterações climáticas

ESTRATÉGIA DO MUNICÍPIO COM RESULTADOS PRÁTICOS

Câmara distinguida por boas práticas
nO município de Setúbal foi dis- 
tinguido pelo sexto ano conse- 
cutivo com o galardão ECOXXI, 
atribuído pela Associação Ban-
deira Azul da Europa, pelas boas 
práticas ambientais desenvol-
vidas no concelho.
A Bandeira Verde, símbolo des-
ta distinção, foi entregue no dia 
27 de outubro ao município, re- 
presentado pela chefe do Gabi-
nete de Apoio ao Desenvolvi-
mento Sustentável e Emergên-
cia Ambiental, Cristina Coelho, 
em cerimónia realizada em Va-
longo.

Na candidatura apresentada em  
2022 ao galardão ECOXXI, a Câ- 
mara Municipal de Setúbal obte- 
ve uma pontuação final de 63,4 
por cento nos critérios defini- 
dos e avaliados anualmente por 
uma comissão nacional da Asso- 
ciação Bandeira Azul da Europa.
A componente de educação am- 
biental, para a qual contribuiu 
fortemente o trabalho desenvol- 
vido pelas 24 eco-escolas do 
concelho, é um dos indicadores 
mais representativos da candi-
datura de Setúbal, que também 
se destacou pela positiva no in-
dicador “Qualidade de ambien-
te sonoro”, no qual a generalida- 
de dos municípios registou a pior  
classificação.A Bandeira Verde foi entregue ao município de Setúbal numa cerimónia realizada em Valongo
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O Pai Natal “aterrou” no  
Largo da Misericórdia 
no dia 19 de novembro 
e abriu as portas à épo- 

ca natalícia em Setúbal. As ruas da  

cidade encheram-se de gente para  
dar as boas-vindas a um progra- 
ma até ao início de janeiro reple- 
to de animação e eventos cultu-
rais e de lazer para toda a família.

O presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, André Mar- 
tins, visitou os vários espaços  
de animação da Baixa e des- 
tacou a importância do inves- 

timento realizado pela Câmara  
Municipal nas comemorações  
natalícias como forma de “apoiar 
a dinamização do comércio lo-
cal para que este possa desen-

PROGRAMA COM MUITA ANIMAÇÃO

Setúbal celebra 
espírito de Natal 

O espírito natalício 
invadiu a cidade 
com muita animação. 
Um mercado e uma 
feira de Natal, um 
programa de atividades 
para os mais novos na 
Praça de Bocage, as 
tradicionais iluminações 
nas ruas e a decoração 
de edifícios como os 
Paços do Concelho 
foram alguns dos 
destaques do programa 
Natal em Setúbal 2022

André Martins visitou os vários espaços de animação As decorações dos Paços do Concelho são sempre ponto de interesse
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CUMPRIMOS!

ÁGUA A PREÇOS 
MAIS BAIXOS
Redução de preços 
pela primeira vez 
em 25 anos

TRANSIÇÃO
SUAVE
Sem mudanças 
no serviço e nos 
métodos 
de pagamento

RECURSOS 
HUMANOS
Mais de 220 
funcionários 
asseguram eficácia 
dos renovados SMS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL DECIDIU, EM 2021, SER ALTURA DE A GESTÃO DA ÁGUA DO CONCELHO 
REGRESSAR À ESFERA PÚBLICA. COM O FIM DO CONTRATO DE CONCESSÃO À ÁGUAS DO SADO CELEBRADO EM 
1997, A AUTARQUIA REATIVOU OS SMS – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL. O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO CONCELHO ENTROU, A 18 DE DEZEMBRO, NUMA NOVA ERA. A ÁGUA PASSA PARA A GESTÃO PÚBLICA 
COM MELHORES PREÇOS, MAIS JUSTOS E COM A SEGURANÇA DE QUE ESTE BEM ESSENCIAL ESTARÁ SEMPRE 
GARANTIDO À POPULAÇÃO.

A GESTÃO 
PÚBLICA DA ÁGUA 
ESTÁ DE REGRESSO
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nA gestão da água entrou nu- 
ma nova realidade, com a Câ-
mara Municipal a assumir, des-
de 18 dezembro, o sistema de 
abastecimento e de saneamen- 
to do concelho.
Com o fim da concessão à Águas 
do Sado, a autarquia voltou a  
chamar a si a responsabilidade 
da gestão de um bem absoluta-

mente essencial à vida e que, pe- 
la importância que representa,  
considera primordial estar sob a  
esfera da administração pública.
Esta alteração, de resto, repre-
senta a concretização de um 
compromisso político assumi-
do para o atual mandato da Câ- 
mara Municipal.
A exploração do sistema de cap- 

tação, tratamento e rejeição de  
efluentes do concelho de Setú- 
bal foi concessionada em 1997,  
pelo período de 25 anos, à Águas 
do Sado.
Em cumprimento de um objeti- 
vo estratégico para este man-
dato, a Câmara assegurou o re- 
gresso da água à gestão pública, 
o que foi concretizado em pro- 

posta que aprovou a 24 de no-
vembro de 2021, deliberada de-
pois pela Assembleia Municipal 
a 10 de dezembro desse ano.
A água volta a estar, assim, no  
controlo total da esfera pública 
do concelho, com a garantia de  
que, pela primeira vez em 25  
anos, não só não vai aumentar  
de preço, como o próprio servi- 

ço de abastecimento vai bene- 
ficiar de reduções nos custos 
da fatura final do consumidor.
O facto de a gestão do abaste- 
cimento de água regressar à es- 
fera pública segue, inclusiva- 
mente, recomendações da pró- 
pria ONU, que, na altura da úl-
tima crise financeira mundial, 
detetou casos em que milhões 

ÁGUA REGRESSA 
À GESTÃO PÚBLICA

PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS A TODOS
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de pessoas no mundo se viram 
privadas deste bem por não te- 
rem capacidade de pagar os ser- 
viços prestados por entidades 
privadas em diferentes países.

REATIVAÇÃO DOS SMS

Os SMS, pelo Regulamento de 
Organização dos Serviços do 
Município de Setúbal, são a es-
trutura organizativa autónoma 
de administração e gestão dos 
sistemas de captação, transpor- 
te e distribuição domiciliária e de  
saneamento cujas funções esti- 
veram entregues, por conces- 
são, até ao final do contrato es- 
tabelecido com a Águas do Sado.
Com a reativação dos SMS, par- 
te dos trabalhadores da Águas 
do Sado regressou aos quadros 
da Câmara Municipal, recupe-
rando todos os direitos e regalias 
que esse quadro contempla.
O facto de existir uma estrutu- 
ra organizativa exclusiva, pró-
pria e dotada de autonomia den- 

tro da Câmara Municipal, ga-
rante, também, a capacidade em 
assegurar, de forma adequada, 
a gestão e a operação das in-
fraestruturas, equipamentos e 
pessoal afetos aos sistemas, 
bem como os investimentos a 
realizar numa lógica de médio 
e de longo prazo.
De resto, a Câmara Municipal 
de Setúbal conta que este mo- 
delo de gestão direta, com o 
acrescento de que os SMS vão 
ser geridos sob forma empre-
sarial, portanto, com maior fle- 

xibilidade de gestão, vai garan- 
tir o fornecimento de água mais 
barata, com mais qualidade, 
assim como renovar a capaci-
dade de investimento na rede 
e potenciar a requalificação de 
toda a oferta do serviço pres-
tado no concelho.

DIREITOS GARANTIDOS

Os Serviços Municipalizados de  
Setúbal contam com mais de 
220 trabalhadores na sua es-
trutura, incluindo funcionários 
que transitam da Águas do Sa- 
do, trabalhadores municipais que  
estavam integrados naquela em- 
presa e o necessário reforço de 
equipas.

Este foi um processo tranquilo 
e debatido e participado com os  
funcionários, sendo que se reali- 
zaram reuniões regulares com os  
trabalhadores da Águas do Sa- 
do e com os trabalhadores muni- 
cipais para preparar a transição. 

TARIFAS MAIS BAIXAS

Os interesses dos consumido-
res estão absolutamente sal-

Confiança e 
tranquilidade no 
processo de transição 
dos trabalhadores

ÁGUA
Volume de água 
faturado, com 
indicação do respetivo 
escalão, e quota de 
serviço, relativa ao 
número de dias 
faturados.

SANEAMENTO
Destina-se ao 
tratamento de águas 
residuais, serviço 
realizado pela 
Simarsul. Trata-se de 
receita municipal, 
destinada ao 
pagamento do serviço 
àquela sociedade 
anónima de capitais 
públicos. O volume de 
saneamento variável é 
calculado de forma 
indexada a 100 por 
cento ao volume da 
água faturada.

RESÍDUOS
Taxas e tarifas relativas 
à gestão de resíduos. 
Embora receita 
municipal, asseguram 
o pagamento 
obrigatório à Amarsul, 
concessionária privada 
responsável pelo 
tratamento de resíduos 
na Península de 
Setúbal. A tarifa de 
resíduos variável é 
calculada de forma 
indexada a 100 por 
cento ao volume da 
água faturada.

OUTROS
Inclui Taxa de 
Recursos Hídricos 
(TRH), aplicável ao 
abastecimento de 
água e ao saneamento, 
sendo definida na Lei 
da Água e no Regime 
Económico-Financeiro 
dos Recursos Hídricos, 
e Taxa de Gestão de 
Resíduos (TGR), que 
decorre da Lei dos 
Resíduos, ambas 
receita do Estado.

�

� � � �

EXPLICAÇÃO DOS VALORES DA FATURA

A atividade dos Serviços 
Municipalizados de 
Setúbal (SMS), organismo 
público de interesse local, 
iniciou-se em dezembro 
de 2022, embora a sua 
reativação date de 
dezembro de 2021, após 
deliberação da Assembleia 
Municipal de Setúbal sob 
proposta da Câmara 
Municipal de Setúbal.
Os SMS visam garantir 
o serviço público de 
abastecimento de água, 
saneamento e 
encaminhamento a 
destino final adequado de 
águas residuais urbanas e 
resíduos sólidos urbanos 
no concelho de Setúbal.
O abastecimento de água, 
bem essencial, não deve ser 
um negócio. As alterações 
climáticas, fenómeno 
do nosso tempo, obrigam 
a uma criteriosa gestão 
dos recursos hídricos 
e à adequada recolha 
e valorização dos resíduos 
sólidos urbanos.
A gestão pública garante 
a sustentabilidade, 
qualidade e qualificação 
das soluções a encontrar 
para enfrentar com sucesso 
os desafios do futuro.
Os SMS estão dotados 
de autonomia técnica, 
administrativa e financeira 
e são explorados sob 
forma empresarial, 
cabendo a sua gestão 
a uma Conselho de 
Administração nomeado 
pela Câmara Municipal 
de Setúbal.

MISSÃO E VISÃO 
DOS SMS

vaguardados com este proces-
so de transição.
Todos os consumidores conti- 
nuam a receber a fatura por cor- 
reio eletrónico ou por via postal. 
As faturas com consumo até 17 
de dezembro, inclusive, ainda são  
processadas pela Águas do Sa- 
do. A partir do dia 18 e até 31 de 
dezembro já estão a cargo dos 
SMS, com base no tarifário des-
te ano. A partir de 1 de janeiro 
é aplicado o tarifário aprovado 
para 2023, com as respetivas 
reduções no preço da água.
Adicionalmente, mesmo que se  
venham a registar as perturba- 
ções administrativas esperadas 
com a passagem de testemu-
nho, a Câmara Municipal asse-
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gura que nenhum consumidor 
será prejudicado com custos 
acrescidos ou qualquer outro 
tipo de penalização nas faturas 
ou serviço prestado.
Os valores em dívida à Águas 
do Sado, bem como o total da 
faturação mensal, são pagos 
unicamente aos SMS, que de-
pois farão  o acerto de contas 
com a concessionária.
A autarquia estima que as fatu- 
ras vão beneficiar, com a ges- 
tão municipal, de um decrésci- 
mo entre os 18 e os 21 por cen- 
to nos valores praticados no 
abastecimento de água, me-
diante os níveis de consumo 
contemplados no tarifário.
O Tarifário de Abastecimento  
de Água, Saneamento de Águas  
Residuais e Recolha de Resí- 
duos Urbanos no Concelho de  
Setúbal para 2023, aprovado em  
reunião pública extraordinária  
de 30 de novembro, traduz a 

CONTACTOS
› 800 210 522. Número verde 
gratuito (temporariamente 
ainda sem permitir registo 
de leituras)
› 265 009 520. Comunicação 
de leituras e avarias 
(chamada de rede fixa)
› www.sms-setubal.pt
› apoiocliente@sms-setubal.pt

ATENDIMENTO
SETÚBAL
Edifício Bocage
Av. 5 de Outubro, 148, 2º andar
08h30-12h30 | 14h00-17h00
AZEITÃO
Junta de Freguesia
Rua José Augusto Coelho, 27
Vila Nogueira
09h00-12h30 | 14h00-17h30

orientação política no sentido 
de, no quadro do regresso de 
gestão pública da água e sa-
neamento, baixar a tarifa de 
água e saneamento.
O novo tarifário, dando segui-
mento à legislação em vigor, 
introduz, por opção do municí-
pio, a tarifa social automática 
aplicada à água de abasteci-
mento e ao saneamento.
Estão contemplados a isenção da  
tarifa de disponibilidade da água 
e do saneamento e um descon-
to de 10 por cento nas tarifas 
variáveis de consumo de água e 
de saneamento no primeiro es- 

calão de consumo (até 15 me-
tros cúbicos), abrangendo 8 mil  
famílias, que representam 12 
por cento dos consumidores do  
concelho. 
Os procedimentos de adesão à 
tarifa social automática ficaram 
definidos com a aprovação do 
Regulamento dos Serviços de 
Abastecimento de Água e de Sa- 
neamento de Águas Residuais 
do Município de Setúbal, me-
diante aprovação pela Câmara 
e pela Assembleia Municipal.
Os consumidores também não 
precisam de efetuar qualquer 
alteração nas suas contas. As 
formas de pagamento ativas, 
como o débito direto, por exem-
plo, mantêm-se válidas, assim 
como os acessos pessoais de 
gestão de área de cliente (nome 
de utilizador e palavras-passe)  
aos canais app Myaqua e site 
sms-setubal.pt e respetivo aces- 
so à app Mysms.

TARIFÁRIO 
APROVADO 
PARA 2023
O Tarifário de Abastecimento de Água, Saneamento 
de Águas Residuais e Recolha de Resíduos Urbanos 
no Concelho de Setúbal para 2023 foi aprovado em 
reunião pública extraordinária realizada a 30 de 
novembro.
Ao contrário da Águas do Sado, que previa um 
aumento de 10 por cento no preço das tarifas 
a praticar em 2023, com a gestão pública verificam-se 
as seguintes reduções: 

Consumo de 5 m3 = 21 por cento
Consumo de 10 m3 = 18 por cento
Consumo de 20 m3 = 20 por cento

A tarifas praticadas ao longo de 2023, ao nível dos 
utilizadores domésticos, são as que se apresentam 
na lista em baixo.

UTILIZADORES DOMÉSTICOS 

TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE  Euros/dia
 Q3 ou Qn <= 4 m3/h  0,0400 
 6,3 m3/h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h  0,4000 
 25 m3/h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h  0,7500 
 100 m3/h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h  3,0000 

TARIFA VARIÁVEL  Euros/m3 
 1º escalão até 5 m3  0,3569 
 2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3  0,7864 
 3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3  1,4756 
 4º escalão superior a 25 m3  2,2965 

TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE  Euros/dia 
 Q3 ou Qn <= 4 m3/h  Isenção 
 6,3 m3/h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h  Isenção 
 25 m3/h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h  0,7500 
 100 m3/h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h  3,0000 

TARIFA VARIÁVEL  Euros/m3 
 1º escalão até 15 m3  0,3212 
 2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3  0,7864 
 3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3  1,4756 
 4º escalão superior a 25 m3  2,2965

A redução do preço 
da água decidido pela 
Câmara Municipal de 
Setúbal varia entre os 
18 e os 21 por cento
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volver melhor a sua atividade”. 
O autarca gostou de ver a boa 
disposição e grande número de 
pessoas que não perdeu o pri-
meiro dia do Natal em Setúbal 
2022. “Está muita gente na rua 
o que até dificultou o percurso 
que fizemos quando visitámos o 
Mercado de Natal. Isto quer dizer 
que estamos a corresponder às 
expetativas das pessoas e espero 
que ao longo destes 50 dias te-
nhamos aqui sempre uma boa 
concentração de pessoas.”
A autarquia pretende, igualmen- 
te, “criar todas as condições para 
o convívio e animação das pes-
soas e promover o retomar da  
normalidade” após dois anos 
de restrições devido à pande-
mia.
“A Câmara Municipal está aten- 

ta à necessidade que as pes-
soas têm de retomar a vida. Do 
ponto de vista psicológico isto 
também é muito importante 
e nós queremos ter um conce-
lho em que as pessoas estejam 
animadas. Por isso, este inves-
timento municipal também é 
nesse sentido.”

MERCADO E FEIRA

A chegada do Pai Natal à cidade  
marcou a abertura oficial do pro- 
grama Natal em Setúbal 2022, 
com um espetáculo repleto de 
música e artes circenses dina-
mizado pela XPTO Companhia 
de Artes Performativas.
Um carrossel gigante de trenós, 
duendes e guardiãs que trans-
portam magia espalharam ale- 
gria num desfile itinerante pe-
las ruas da cidade, com passa- 
gem pela Praça de Bocage e fim  
na placa central da Avenida Luí- 
sa Todi, local escolhido para o 
Mercado de Natal.
Produtos regionais e artesana- 
to, incluindo gastronomia, pe-
ças de vestuário e bijutaria, fo-
ram disponibilizados nas três 
dezenas de stands que fazem 
parte deste mercado natalício, 
numa grande variedade de es-
colha para as compras dos pre-
sentes de Natal. Há de tudo um 
pouco para todos os gostos e 
para todas as idades.
Já a Casinha do Pai Natal regista 
sempre uma enorme procura, 
em particular dos mais novos, 
para garantir fotografias numa 
moldura natalícia.
No Largo José Afonso, a Feira  
de Natal contou nesta edição 
com vários equipamentos de di- 
versão, incluindo uma pista de 
gelo para crianças com piso sin- 
tético, tendo em conta a preo-
cupação com a poupança ener-
gética. 
Há ainda uma zona de alimenta-
ção e outra de exposição de ar- 
tesanato e produtos regionais.

LUZES E DECORAÇÕES 

As iluminações são sempre um 
dos pontos de interesse da qua- 
dra festiva em vários pontos da  
cidade, incluindo as ruas do 
centro histórico e da Baixa co-
mercial, as principais rotundas 
da cidade e alguns edifícios pú-
blicos. 
O Natal em Setúbal 2022 con-

tou, como complemento da ilu-
minação, com um túnel de luz 
instalado na Praça de Bocage, 
entre a estátua e a fonte.
Apesar do clima de festa, nada 
é descurado e todas as ilumina- 
ções são integralmente compos- 
tas por lâmpadas LED de baixo 
consumo energético.
À iluminação juntam-se as de-
corações natalícias, com desta-
que para o edifício dos Paços do 
Concelho. 
A decoração, da autoria de Inês 
Duarte, da Florista Onda de Flo- 
res, aposta no regresso às tradi-
ções com um presépio e um es-
paço dedicado ao Pai Natal com 
um marco de correio no qual as 
crianças podem depositar as 
cartas com os desejos para es- 
te Natal.

ANIMAÇÃO PARA TODOS 

O Natal em Setúbal 2022 foi pre-
parado de forma a contemplar 
atividades para todos os públi-
cos, aos sábados, domingos e  
feriados, nas ruas ou em espa-
ços públicos, como o Mercado do  
Livramento e a Praça de Bocage, 
com a música da Charanga das  
Fresquinhas, da ESTuna e da Real 
Trovantuna do Instituto Politéc- 
nico de Setúbal, da Dixit Band,  
do Conservatório Regional de Se- 
túbal, das bandas da Sociedade  
Musical Capricho Setubalense e  
da Sociedade Musical Filarmó- 
nica Providência, do Coral In-
fantil de Setúbal ou da Orquestra 
Típica e Cantares de Azeitão.
Animação itinerante de artes 
performativas, espetáculos de 
dança, de teatro – pelo Teatro de  
Animação de Setúbal (TAS) e 
do Teatro Oficina Multi Artes 
(TOMA) –, de magia e de ventri- 
loquia infantil, pinturas faciais 
e modelagem de balões e coreo- 
grafias infantis também fizeram 
parte do programa natalício.
Ao longo do programa Natal em 
Setúbal 2022, o Fórum Munici-
pal Luísa Todi, o Cinema Charlot 
– Auditório Municipal, a Igreja  
do Convento de Jesus e a Casa da 
Cultura apresentaram uma pro-
gramação especial natalícia, en- 
quanto espaços municipais co- 
mo a Casa da Baía, o Moinho de 
Maré da Mourisca, o Museu do 
Trabalho Michel Giacometti, a 
Biblioteca Pública Municipal e 
a Casa do Largo também têm 
iniciativas dedicadas à quadra.

O Mercado de Natal é uma oportunidade para as compras dos presentes 

O túnel de luz da Praça de Bocage é cenário para fotos 
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A Junta de Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra adquiriu 
recentemente uma 

nova retroescavadora e um no- 
vo destroçador mecânico, num 
investimento superior a 100 mil 
euros.
O destroçador, no valor de 16 mil 
euros, permite o seu acoplamen-
to ao trator da junta de freguesia  
para apoiar no trabalho de lim-
peza de terrenos e faixas de com- 
bustível.
A nova retroescavadora, adqui- 
rida por 93 mil euros, visa a 

substituição da antiga máquina 
por uma que permita aumentar 
a eficácia e qualidade dos traba- 
lhos a realizar pela equipa ope-
racional.

Estas aquisições representam 
uma clara melhoria do serviço  
que é prestado pela equipa ope- 
racional na manutenção dos es-
paços públicos e que permitirá 

à Junta de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra assegurar a realização 
de obras consideradas essenciais 
para o desenvolvimento da fre-
guesia.

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS NOVAS

As máquinas destinam-se a melhorar o serviço prestado pela equipa operacional

Investimento operacional 
ultrapassa 100 mil euros
Retroescavadora e 
destroçador mecânico 
adquiridos. Os dois 
equipamentos 
permitem assegurar 
a realização de obras 
essenciais 

A EB do Bairro Nossa Senhora da Conceição foi uma das intervencionadas

nOs muros circundantes das 
escolas básicas da Fonte do 
Lavra e do Bairro Nossa Senhora 
da Conceição foram beneficiados 
recentemente pela Junta de 
Freguesia de S. Sebastião com 
limpeza com jato de alta 
pressão, reparação de fissuras, 
impermeabilização e pintura.
Recorde-se que os edifícios de 
ambas as escolas já haviam sido 
requalificados no início do ano 
letivo pela junta de freguesia. 
A cobertura do edifício tardoz da 
EB do Bairro Nª Srª da Conceição 
foi integralmente substituída e 
procedeu-se à beneficiação do 
sistema de drenagem de águas 
pluviais. As fachadas foram 
tratadas e repintadas, assim como 
as paredes e teto no interior.
Já na EB Fonte do Lavra, o piso 
do hall e corredores do edifício 
principal foi integralmente 

substituído e as paredes dos 
espaços comuns foram 
reparadas e pintadas, assim 
como as fachadas.
O monobloco também foi 
intervencionado ao nível da 
pintura integral das paredes e 

teto. A cobertura do refeitório foi 
reparada e pintada, assim como 
as fachadas.
Estas ações decorrem da 
transferência de competências 
da Câmara Municipal de Setúbal 
para a Junta de Freguesia de 

São Sebastião no que concerne 
à manutenção e pequenas 
reparações nas escolas do 1º 
ciclo do ensino básico e jardins 
de infância, numa lógica de 
permanente requalificação do 
parque escolar.

MUROS DE ESCOLAS REQUALIFICADOS
SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO
ALIMENTOS
GERADOS
POR PAPEL

nA Escola Secundária 
D. João II, com o apoio 
da Junta de Freguesia de 
S. Sebastião, contribuiu com 
mais de uma tonelada de 
papel para a campanha 
“Papel por Alimentos”, 
promovida pelo Banco 
Alimentar Contra a Fome 
de Setúbal e pela Amarsul, 
para conversão da receita 
em produtos alimentares.
A 26 de outubro, a 
autarquia transportou do 
estabelecimento de ensino 
para o Banco Alimentar 1714 
quilos de papel, proveniente 
de doações de manuais 
escolares danificados, 
revistas velhas e fotocópias, 
entre outros, preparado 
posteriormente pela 
Amarsul.
O valor obtido da venda do 
papel será convertido pela 
Federação Portuguesa dos 
Bancos Alimentares Contra 
a Fome em produtos 
alimentares para distribuir 
pelos mais carenciados.
Os interessados em 
participar podem entregar 
todo o papel de que já não 
precisam no Banco 
Alimentar, localizado na 
Urbanização Vila Amélia, 
Lote 1001, na Quinta do 
Anjo, ou no Ecoparque de 
Setúbal da Amarsul, na 
Estrada de Algeruz, Poçoilos.
São aceites jornais/revistas, 
fotocópias, papel de 
rascunho, folhetos e 
envelopes. Estão fora deste 
âmbito cartão e papelão, 
papéis plastificados, 
metalizados, parafinados, 
vegetal e fotografias.
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Duas ruas da zona de Oleiros foram repavimentadas numa parceria do município com a freguesia

nPerto de quatro centenas de 
toneladas asfálticas adquiridas 
pela Junta de Freguesia de 
Azeitão foram aplicadas em 
obras da Câmara Municipal de 
Setúbal para repavimentar uma 
área de Oleiros e uma rua da 
zona da Jardia.
No primeiro caso, foram 
repavimentados troços das ruas 
José Cândido Godinho e José 
Sacramento, com o objetivo 
de melhorar as condições 
de circulação e segurança 
rodoviárias.
A obra, realizada, entre outubro 
e novembro, com recurso a meios 
técnicos e humanos próprios do 
município, repavimentou cerca 
de 500 metros de via com a 
aplicação de perto de 350 
toneladas de massas asfálticas 
adquiridas pela Junta de 
Freguesia de Azeitão.
A intervenção consistiu numa 
fresagem prévia do pavimento 
existente, seguida de limpezas e 
posterior execução de uma nova 

camada de betão betuminoso.
A outra intervenção tapou uma 
vala na Rua do Pôr do Sol, para 
repor as condições de circulação 
e segurança rodoviárias.
A obra, realizada no mesmo 
período, incidiu no troço 

compreendido entre as ruas 
Nova da Jardia e da Escola 
de Brejo Clérigo, igualmente 
por administração direta, para 
pavimentar uma extensão 
aproximada de 250 metros, 
com a colocação de cerca de 25 

toneladas de massas asfálticas 
pela Junta de Azeitão.
A obra consistiu na preparação 
da base existente, seguida de 
limpezas e posterior execução 
de uma camada de betão 
betuminoso.

REPAVIMENTAÇÕES MELHORAM RUAS 

A disponibilidade dos trabalhadores da Junta de S. Sebastião durante a pandemia foi reconhecida

nA dedicação e o empenho 
dos trabalhadores da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião foram 
publicamente reconhecidos 
pelo executivo da autarquia 
em cerimónia realizada a 2 de 
novembro.
“O executivo da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião 
reconhece e agradece a 
valiosa dedicação dos seus 
trabalhadores, que com grande 
sacrifício e empenho garantiram 
diariamente os serviços 
essenciais no território, durante 
o período pandémico, sobretudo 
no estado de emergência nacional.”
É esta a mensagem patente 
numa placa afixada no exterior 
do Polo Operacional de Monte 
Belo, descerrada, a dia 2 
de novembro, por duas 
trabalhadoras, em representação 
do setor operacional e 
administrativo da autarquia.
“Estamos aqui para agradecer a 
vossa atitude, a vossa coragem 

e o vosso trabalho durante esse 
período de confinamento. Todos 
foram para casa, mas houve 

um conjunto de corajosos que 
não deixou de exercer as suas 
funções diariamente, mesmo 

perante o receio de um vírus 
desconhecido”, expressou o 
presidente Nuno Costa. 

JUNTA MOSTRA GRATIDÃO AOS TRABALHADORES
SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO
VÍNCULOS
LABORAIS
ATUALIZADOS 

nO órgão executivo da Junta 
de Freguesia de S. Sebastião 
reuniu-se com mais de meia 
centena de trabalhadores a 2 
de novembro para formalizar a 
assinatura dos novos contratos 
de emprego público, que 
conferem estabilidade laboral.
A Junta de Freguesia de S. 
Sebastião procedeu à conversão 
dos vínculos de emprego a 
termo resolutivo em vínculos 
de emprego público por tempo 
indeterminado, processo que 
culminou com a assinatura 
dos devidos contratos, numa 
sessão no Auditório Bocage.
A alteração dos contratos 
de mais de 50 trabalhadores 
resulta de uma norma do 
Orçamento do Estado 2022 
que previa, a título excecional, 
a atualização dos vínculos dos 
trabalhadores, considerando 
a conclusão do processo 
de descentralização de 
competências, adequando 
os contratos à nova realidade 
das autarquias locais.
A sessão foi precedida de 
reuniões com os trabalhadores, 
as quais serviram para informar 
sobre questões relativas a 
outros compromissos 
assumidos pelo executivo.

AZEITÃO

SADO 
DIA MUNICIPAL 
DA IGUALDADE

nEm parceria com o projeto 
SIGA e o Instituto das 
Comunidades Educativas, a 
Junta de Freguesia do Sado 
realizou no dia 24 de outubro 
uma sessão para celebrar o 
Dia Municipal da Igualdade.
Com o mote “1 chá e 2 dedos 
de conversa”, os participantes 
assistiram a um documentário 
em vídeo e conversaram sobre 
as questões da igualdade.



14 Jornal da Câmara Municipal de Setúbal
JANEIRO 2023FREGUESIAS

Leituras partilhadas 
no Bairro Afonso Costa

O Elefantezinho Amare- 
lo”, com texto de José 
Carlos Chambel e ilus- 
tração de Rita Madei- 

ra, foi o primeiro livro infantil  
escolhido pelo presidente da  
Junta S. Sebastião, Nuno Costa,  
para partilhar com os alunos do  
ensino pré-escolar da Escola Bá- 
sica do Bairro Afonso Costa, por 
ocasião do Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar.
O autarca, que aceitou o desafio 
lançado pelas Bibliotecas Esco-
lares do Agrupamento de Esco-
las Luísa Todi, no sentido de in-
centivar a comunidade escolar 
a desenvolver uma atividade de  

leitura partilhada, contou, a 19 
de outubro, a história de um ele- 
fante amarelo que nasceu na sel- 
va e que gerou muita estranhe-
za entre os restantes animais.
No entanto, apesar de diferen- 
te e singular, o pequeno elefan- 
te foi sempre acarinhado pela 
sua comunidade, pois todos 
souberam abraçar as suas dife-
renças e conviver em harmonia. 

O conto entusiasmou os peque-
nos ouvintes, que pediram mais 
uma história. 
Prevenido com outro livro, o pre- 
sidente Nuno Costa fez a von-
tade às crianças e leu “A casa da 
mosca fosca”, de Eva Mejuto, ilus- 
trado por Sergio Mora. A diverti-
da e ritmada narrativa, com vá- 
rias rimas e repetições, foi tam-
bém um sucesso entre a peque-

nada, surpreendida com o final 
da história. 
Este momento diferente de lei-
tura em conjunto, em contexto 
escolar, foi muito apreciado pe- 
lo presidente da autarquia e pe-
los alunos, contribuindo para es- 
timular o gosto pelos livros nos 
mais novos e a criação e o for-
talecimento de vínculos entre 
adultos e crianças.

O presidente da Junta 
de Freguesia de São 
Sebastião esteve na 
Escola Básica do Bairro 
Afonso Costa. E brindou 
os alunos com uma 
leitura partilhada

O presidente da Junta de Freguesia, Nuno Costa, contou duas histórias às crianças

u UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL | GINÁSTICA. No dia 17 de outubro, logo pela manhã, o Centro Comunitário do Polo 
da Anunciada da União das Freguesias de Setúbal promoveu a iniciativa “Ginástica Rosa”. A iniciativa, com a participação de vinte 
utentes, foi uma forma de assinalar o mês de prevenção ao cancro da mama.

SÃO SEBASTIÃO | MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLARAZEITÃO
PASSEIO SÉNIOR 
A CAMPO MAIOR

A Junta de Freguesia de 
Azeitão, em colaboração 
com a Câmara Municipal de 
Setúbal, levou mais de uma 
centena de seniores a Campo 
Maior, no dia 8 de novembro, 
no âmbito das celebrações 
do Dia Internacional da 
Pessoa Idosa.
Uma visita guiada ao Centro 
de Ciência do Café permitiu 
uma aprendizagem sobre 
a cultura do café, as suas 
origens, as diferenças nas 
plantas que dão origem a 
diferentes tipos de café e as 
mudanças nos processos de 
comercialização até aos dias 
de hoje.
Todo este conhecimento é 
transmitido aliado a atividades 
interativas e de uma forma 
muito dinâmica.
Os participantes seguiram 
depois para uma tarde de 
convívio com música, poesia 
e muita animação, o que 
proporcionou um dia diferente.

“

Entre os dias 20 e 23 de 
outubro decorreu em Praias 
do Sado a Feira de Outono, que 
contou com artesanato, 
gastronomia e divertimentos.
Foi com muita alegria que a 
população de Praias do Sado 
recebeu os artistas João Pires 
e Hélder Cardoso.
O certame contou ainda com 
a atuação da Real Trovantuna, 
uma tuna do Instituto Politécnico 
de Setúbal, bastante aplaudida, 
considerando que esta é uma 
zona da freguesia onde residem 
bastantes estudantes do IPS.

SADO 
FEIRA DE OUTONO
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BREVES

O Magusto de São Sebastião realizou-se de 10 a 13 de novembro, 
no Jardim de Monte Belo, organizado pela junta de freguesia para 
celebração do São Martinho e promoção do espaço público como 
local de convívio entre a comunidade. Gastronomia, venda de 
produtos regionais, artesanato e animação musical foram alguns 
atrativos do evento, com tasquinhas, stands com doces e bebidas, 
expositores de artesanato e divertimentos infantis.

A Junta de Freguesia do Sado assinalou o Magusto na Freguesia no dia 
11 de novembro com a oferta de castanhas assadas à população no 
Faralhão. Ainda no âmbito desta data festiva, no dia seguinte 
realizou-se uma atividade no Polo Social e Cultural da Freguesia do 
Sado, dinamizada pelo Projeto SIGA, dirigida às famílias da freguesia, 
com uma conversa em roda sobre as tradições, seguida da oferta 
de castanhas assadas à população de Praias do Sado.

u

MAGUSTO ANIMA MONTE BELO
SÃO SEBASTIÃO

CASTANHA ASSADA NO FARALHÃO
SADO

nA Junta de Freguesia do Sado 
realizou o 24º almoço 
comemorativo do “Mês do 
Idoso” no dia 30 de outubro, na 
sede do Rancho Folclórico de 
Praias do Sado. 
Foi servido aos cerca de 200 
participantes um cozido à 
portuguesa, confecionado por 

um grupo de voluntárias da 
freguesia, a que se seguiu um 
baile com o artista Reinaldo 
Gomes e, no final, um 
lanche-convívio.
Este almoço é realizado com 
os contributos da Câmara 
Municipal de Setúbal e de 41 
comerciantes locais.

Estiveram presentes, além do 
executivo e dos trabalhadores 
da Junta de Freguesia do Sado, 
a vereadora Rita Carvalho, o 
presidente da Junta de Freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra, Luís Custódio, e o padre 
Cláudio Rodrigues, entre outros 
representantes da comunidade.

O evento encheu o salão do Rancho Folclórico de Praia do Sado

ALMOÇO DOS IDOSOS
SADO

UF DE SETÚBAL 
PASSEIO JUNTA 
MAIS DE 400 

A União das Freguesias 
de Setúbal celebrou o Dia 
do Idoso organizando um 
passeio recreativo, a 14 de 
outubro, às Salinas Naturais 
de Rio Maior, atividade que 
contou com a presença de 
cerca de 400 utentes.
Além de um passeio livre 
matinal, em que se desfrutou 
da paisagem do Parque 
Natural das Serras de Aire 
e Candeeiro e se ficou a 
conhecer o artesanato e os 
produtos da região, durante 
a visita à aldeia típica, 
seguiu-se um almoço nas 
Caldas da Rainha, com 
animação e matiné dançante.
Estiveram presentes 
membros do executivo e 
trabalhadores da União das 
Freguesias.

SADO
PROJETO ATIVO 

UF DE SETÚBAL
CENTRO 
COMUNITÁRIO 
DESENVOLVE 
OFICINAS 

O projeto “Ativa(MENTE)”, 
organizado pelo Instituto 
Politécnico de Setúbal com 
a parceria das juntas de 
freguesia do Sado e de São 
Sebastião, está a decorrer 
desde 15 de novembro.
Dirigido a toda a comunidade, 
promove o exercício físico e 
a saúde, unindo estas duas 
vertentes a uma componente 
de investigação científica.
As sessões de exercício físico 
multimodal (cardiovascular, 
força, equilíbrio e flexibilidade) 
acontecem uma vez por 
semana, ao ar livre ou no ginásio, 
e a participação é gratuita.
Para se ficar a conhecer 
melhor o programa, deve ser 
consultada a ligação 
https://bit.ly/3ta6ccT.
Os interessados em participar, 
podem fazer a inscrição em 
https://bit.ly/3tBbM84 ou na 
sede da junta de freguesia.

O desenvolvimento de duas 
oficinas marca o reinício da 
atividade presencial no Polo 
da Anunciada do Centro 
Comunitário da União das 
Freguesias de Setúbal, após 
a pandemia.
Neste âmbito, destaque para 
uma Oficina de Artesanato, em 
que as utentes deram início a 
um projeto de macramé.
Esta oficina funciona às 
segundas-feiras, das 14h30 
às 17h00.
As inscrições são presenciais 
ou pelo telefone 935 766 881.
Esta é também a forma de 
inscrição na Oficina Gestos 
de Amor, às quintas-feiras, 
das 15h00 às 17h00.
As utentes desta oficina já 
apresentaram entretanto 
um novo projeto, destinado a 
apoiar a Associação Nacional 
de Síndrome de Intestino 
Curto e Doenças de 
Insuficiência Intestinal 
através de arte e costura.
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A data do centenário do 
nascimento do es-
critor José Sarama-
go, 16 de novembro 

de 2022, foi um dos pontos al-
tos do programa comemorativo 
a nível local, com eventos a de-
correr ao longo do ano.
Numa iniciativa conjunta da Câ- 
mara Municipal de Setúbal e do  
Teatro Estúdio Fontenova, foi 
descerrada uma placa comemo- 
rativa com a frase “Que seria de  
nós se não sonhássemos?”, na 
Avenida Luísa Todi, no local on- 
de foi plantada uma oliveira a  
18 de junho por ocasião dos 12  
anos sobre a morte de José Sa-

ramago, ocorrida em 2010, aos 
87 anos.
O vereador da Cultura, Pedro Pi- 

na, enalteceu a mensagem, reti-
rada do livro “Memorial do Con- 
vento”, do homenageado. “Que 

seria de nós se não sonhássemos? 
Saramago mostra-nos a capaci- 
dade de sonharmos por um ama- 
nhã melhor, por uma vida me-
lhor e por um mundo melhor.”
O dia do centenário do nasci- 
mento do escritor foi ainda as-
sinalado com a apresentação de  
três peças de teatro, designada- 
mente “Quem Quer Ser Sarama- 
go”, na Escola Secundária Sebas- 
tião da Gama, pela Andante Asso- 
ciação Artística, “À Boca Fecha-
da”, no Fórum Municipal Luísa 
Todi, pelo TAS – Teatro Animação 
de Setúbal, e “Caim ou a Divina 
Cegueira”, no Teatro de Bolso, 
pelo Teatro Estúdio Fontenova.

As comemorações, organizadas  
pela autarquia em parceria com 
a Fundação José Saramago, evo-
cam, ao longo de 2022, a vida e 
obra do escritor com um exten-
so e diversificado programa.
Um dos eventos em destaque 
foi a inauguração da exposição 
“Voltar aos passos que foram 
dados”, a 9 de abril, na Galeria  
Municipal do 11, na qual o presi- 
dente André Martins assinalou 
a dimensão literária e o pensa-
mento crítico do escritor.
“José Saramago tinha uma forma 
muito própria de estar na socie-
dade. Criticava-a fortemente, mas 
nela reconhecia também sem-
pre a importância da mudança”, 
acentuou.
As comemorações do Centená-
rio de José Saramago incluem 
dezenas de manifestações artís- 
ticas, como exposições, atuações 
musicais, performances cénicas, 
tertúlias e instalações.

PROGRAMA ECLÉTICO

O programa teve início a 10 de 
março com a Casa da Cultura a 
receber a leitura encenada “Vo-
zes de Mulheres na Obra de Sa-
ramago”, por Joana Manuel.
A 26 de maio, igualmente na Ca- 
sa da Cultura, destaque para o 
evento de música e poesia “Re-
quiem para um novo dia”, de Ana 
Sofia Paiva e Marco Oliveira.
“A Ilha Desconhecida”, drama- 
turgia de José Rui Martins, com 
interpretação de Catarina Mou- 
ra e Luís Pedro Madeira, a partir 
da obra “O Conto da Ilha Desco-
nhecida”, apresentou-se a 10 de 
julho, em duas sessões no Par-
que do Bonfim.
As comemorações reservaram, 
para abril, junho e novembro, en- 
contros destinados à reflexão de 
várias temáticas em torno da li-
teratura e do jornalismo.
Nas exposições, destaque para 
“Mulheres Saramaguianas”, de 
7 a 28 de maio, na Sala da Ilus-
tração da Casa da Cultura, com 
serigrafias e gravuras acompa-
nhadas de textos de escritoras 
de língua portuguesa.
No cinema, as comemorações ex- 
pressaram-se em filmes de cul- 
to de Saramago, exibidos ao longo 
de setembro no Cinema Charlot.
A 19 de novembro, na Bibliote-
ca Municipal, houve uma mara- 
tona de leitura de textos do es-
critor com a participação de au-
tores setubalenses.

CONCELHO CELEBRA CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO ESCRITOR

Setúbal prestou 
homenagem ao 
primeiro e único Nobel 
da Literatura português. 
Num programa cultural, 
que decorreu ao longo do 
ano em vários espaços 
e equipamentos do 
concelho, o nome e 
obra de José Saramago 
foi evocado por ocasião 
do centenário do seu 
nascimento

José Saramago deixa 
marca em Setúbal

O espetáculo “À Boca Fechada”, do TAS, foi uma das iniciativas comemorativas do centenário de José Saramago

PERCURSO ESPECIAL
José de Sousa Saramago, filho e neto de camponeses, nasceu em Azinhaga de Ribatejo, no concelho 
de Golegã, distrito de Santarém, a 16 de novembro de 1922.
O único escritor português a quem foi atribuído o Nobel da Literatura, em 1998, completou o 
equivalente hoje ao 2º ciclo, que na altura era o início do “liceu”, e, por dificuldades económicas, teve 
de transitar para o ensino profissional, onde, em cinco anos, aprendeu o ofício de serralheiro mecânico, 
a sua primeira de diversas profissões.
Romancista, teatrólogo, poeta e contista, Saramago, que foi ainda distinguido pelo Prémio Luís Camões 
em 1995, publicou 46 livros.
Aderiu ao PCP em 1969, tendo sido eleito presidente da Assembleia Municipal de Lisboa em 1989. 
De 1987 a 2009, foi sempre candidato pela CDU como deputado ao Parlamento Europeu.
Jornalista, colaborou com vários jornais e foi diretor-adjunto do Diário de Notícias em 1975.
Saramago esteve por várias vezes em Setúbal e, pouco tempo após o seu falecimento, a Câmara 
Municipal de Setúbal decidiu homenageá-lo com a atribuição do nome a uma avenida da cidade.
Morreu aos 87 anos, a 18 de junho de 2010, na sua casa na ilha espanhola de Lanzarote, no arquipélago 
das Canárias, onde residia desde 1993 com a mulher, a jornalista Pilar del Río, por decisão motivada 
pela censura exercida pelo Governo português sobre o romance “O Evangelho segundo Jesus Cristo” 
ao vetar a sua apresentação ao Prémio Literário Europeu.

u

Uma homenagem especial pelos 100 anos, a 16 de novembro
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A vice-presidente da 
Câmara Municipal de  
Setúbal, Carla Guer-
reiro, garantiu a 14 de 

novembro que a autarquia está 
a desenvolver esforços para 
acabar com os regimes duplos 
que subsistem em algumas es-
colas do concelho.
Carla Guerreiro, que detém o 
pelouro da Educação, visitou, em  
novembro, os estabelecimentos 
de ensino do território da União  
das Freguesias de Setúbal, acom- 

panhada do presidente da jun-
ta de freguesia, Rui Canas, no 
âmbito de um périplo da Câma-
ra Municipal desde o início do 
ano letivo, por todas as escolas 
do concelho.
No dia 14 de novembro, foram 
visitados os três estabelecimen- 
tos do Agrupamento de Escolas 
Lima de Freitas, ou seja, a Esco- 
la Lima de Freitas e também as  
escolas básicas do Viso e do Ca- 
sal das Figueiras, estas duas ain- 
da a funcionar em regime duplo.

“É necessário pensar-se na am-
pliação de instalações e numa 
solução para novas salas, por-
que, ao contrário de outros con-
celhos, o nosso não tem regista- 
do decréscimo de crianças. A au-
tarquia vai fazer tudo o que esti-
ver ao seu alcance para acabar 
com estes regimes duplos que ain- 
da subsistem”, garantiu a vice-
-presidente Carla Guerreiro.
Já na Escola Lima de Freitas fo-
ram identificadas questões re-
lacionadas com as novas com-
petências da autarquia quanto 
ao fornecimento de refeições e 
à gestão dos assistentes opera-
cionais.
O périplo passou também pela 
Escola Básica do Montalvão – La- 
ranjeiras, do Agrupamento de 
Escolas Sebastião da Gama, on-
de foram identificadas neces-
sidades de pequenas interven- 
ções relacionadas com o aumen- 
to das atividades realizadas nas 
escolas. 
As autarquias prepararam o ar- 
ranque do ano letivo com um 
conjunto de intervenções du-
rante a pausa letiva de verão, mas 
“todos os dias são feitas peque-
nas manutenções e reparações, 
porque são edifícios com uma in- 
tensa utilização”, sublinhou o 
presidente da União das Fre-
guesias de Setúbal, Rui Canas. 
O autarca destacou que a junta 
vai regularmente aos nove es-
tabelecimentos de 1º ciclo do 
ensino básico e quatro jardins 
de infância da freguesia “conhe- 
cer os seus problemas e fazer 
manutenção” com uma equipa 
que está dedicada apenas a este 
serviço.

VISITAS PROSSEGUEM NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO

Câmara Municipal e 
juntas de freguesia 
continuaram, em 
novembro, a ronda de 
visitas pelas escolas 
do concelho. O périplo 
incidiu agora nos 
estabelecimentos de 
ensino da União das 
Freguesias de Setúbal

Município avalia 
condições das escolas

Programa leva arte e ciência às crianças
nA última edição do Programa 
Municipal de Educação pela Ar- 
te e pelas Ciências Experimen-
tais arrancou a 10 de outubro 
com um conjunto de atividades 
que abrangem mais de 4500 
alunos dos jardins de infância 
e escolas do 1º ciclo do ensino 
básico da rede pública.
O programa promovido pela Câ- 
mara Municipal de Setúbal des-
de o ano letivo 2019-2020 con-
templa sessões de animação do 
livro e da leitura dinamizadas 
pela Casa d’Avenida, atividades  
de movimento e dança desenvol- 
vidas pela Academia de Dança 

Contemporânea de Setúbal e ati- 
vidades de ciências experimen-
tais dinamizadas pela Ciência 
Viva – Pavilhão do Conheci-
mento.
No ano letivo 2022-2023 estão 
inscritas 212 turmas, num total 
de 4567 alunos que participam 
nas diferentes iniciativas do pro- 
grama que visa contribuir para 
a melhoria do sucesso escolar, 
nomeadamente ao nível da lín-
gua portuguesa, matemática e 
ciências. Deste modo, pela in-
tervenção em anos precoces de 
escolaridade, podem ser pre- 
venidas dificuldades de aprendi-

zagem em anos subsequentes.
Desde o início do programa e 
até junho de 2023, estima-se 
que sejam abrangidas cerca de 
600 turmas e 14 200 alunos.
“Setúbal, um mundo de desafios 
– Programa Municipal de Edu-
cação pela Arte e pelas Ciências 
Experimentais” é dinamizado 
pela Câmara Municipal de Se-
túbal com financiamento comu- 
nitário, o qual resulta de uma 
candidatura ao Lisboa 2020 – 
Programa Operacional Lisboa, 
do Portugal 2020, no âmbito da 
medida “Planos Inovadores de 
Combate ao Insucesso Escolar”.As crianças têm a oportunidade de participar em ações de ciências

A EB Casal das Figueiras foi uma das escolas visitadas pela vice-presidente Carla Guerreiro

ALUNOS 
DESPERTAM 
GOSTO PELA 
MÚSICA 

O desenvolvimento do gosto 
pela música nas crianças é o 
objetivo de um novo projeto 
dinamizado pela Câmara 
Municipal de Setúbal nos jardins 
de infância do concelho.
O projeto Musicando, que 
esteve em fase piloto no 
ano letivo passado em cinco 
estabelecimentos de ensino, 
chega em 2022-2023 a 785 
alunos de 13 jardins de infância 
com um conjunto de ateliers 
com brincadeiras livres ou 
orientadas por um educador.
Os ateliers baseiam-se na 
utilização de maletas 
pedagógicas que contém jogos 
musicais, alguns dos quais 
em braille construídos 
especificamente para crianças 
invisuais, focalizados no 
estímulo das aptidões 
cognitivas relacionadas com 
a promoção das funções de 
concentração e com várias 
componentes da memória. 
Estes jogos promovem, 
igualmente, experiências 
musicais coletivas que 
favorecem o desenvolvimento 
da socialização, estimulando 
a compreensão, a participação 
e a cooperação. 
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O Vitória Futebol Clube, 
um símbolo de Setúbal, 
festejou o 112.º 
aniversário e o presidente 
da Câmara abordou o 
relacionamento entre 
as duas instituições. A 
aliança é forte, baseada 
no conhecimento das 
responsabilidades 
de cada uma e numa 
cooperação franca e 
aberta. A disponibilidade 
da autarquia para 
apoiar o clube é 
permanente

O presidente da Câma-
ra Municipal, André 
Martins, reafirmou em 
20 de setembro, na  

sessão solene comemorativa do  
112º aniversário do clube, a dis- 
ponibilidade da autarquia para 
continuar a ser um “forte alia-
do” do Vitória Futebol Clube.
Na cerimónia realizada no Sa-
lão Nobre dos Paços do Conce- 
lho, o autarca salientou que es- 

te compromisso é concretizado 
no respeito pela autonomia do  
clube e pelas decisões que toma.
“Somos aliados que conhecem as 
responsabilidades mútuas, alia-

dos que continuarão a cooperar 
com total franqueza e abertura. 
Não poderia ser de outra forma. 
Aliados que concordam e discor-
dam, mas que tudo farão sem-

pre para encontrar as melhores 
soluções para os problemas”, ga-
rantiu André Martins.
O autarca recordou que ao lon- 
go dos anos podem ser encon- 
trados múltiplos exemplos des-
ta aliança, os quais demonstram 
“a permanente disponibilidade 
da Câmara Municipal e dos au-
tarcas que em cada momento ali 
tiveram responsabilidades para 
apoiar” o Vitória Futebol Clube, 
que disse ser, “indiscutivelmen-
te, um símbolo” da cidade.
Garantindo que este é o tipo de 
relação que o município de Setú- 
bal pretende manter com o clu-
be, André Martins afirmou que 
a Câmara “tudo tem feito” para 
fortalecer o relacionamento, com 
uma postura em que apela “a 
que cada um assuma as suas res- 
ponsabilidades, respeitando as 
decisões dos órgãos dirigentes, 
mantendo total disponibilidade 
para dialogar e encontrar solu-
ções”.
A sessão solene realizada nos 
Paços do Concelho integrou um 
programa comemorativo do 
112º aniversário do Vitória Fu- 
tebol Clube que teve início às 
09h00 com uma missa em me-
mória dos vitorianos falecidos, 
na Capela de Nosso Senhor do 
Bonfim, seguida do hastear da 
bandeira.
Outras iniciativas do programa, 
concluído com um jantar de 
aniversário no Pavilhão Antoine  
Velge, foram a deposição de uma 
coroa de flores junto da estátua 
de Jacinto João e o descerramen- 
to de uma placa no estádio do 
Bonfim que assinala a atribuição 
do nome do antigo presidente do 
Vitória Fernando Pedrosa, re-
centemente falecido, à sala de 
conferencias de imprensa.

André Martins disse que Câmara e Vitória tudo farão para encontrar soluções

CLUBE FESTEJA 112º ANIVERSÁRIO 

Câmara e Vitória:
uma aliança forte

Setúbal é Município Amigo do Desporto
nO concelho de Setúbal recebeu 
o diploma de Município Amigo 
do Desporto, atribuído pela pla- 
taforma digital Cidade Social, nu- 
ma cerimónia realizada em 31 
de outubro no Centro Municipal 
de Natação de Águas Abertas.
O galardão, entregue ao verea-
dor do Desporto da Câmara Mu- 
nicipal, Pedro Pina, pelo res-
ponsável da plataforma Cidade 
Social, Pedro Mortágua Soares, 
reconhece Setúbal como um ati- 

vo promotor das condições de 
acesso à prática desportiva, pe- 
la melhoria contínua dos espa-
ços e equipamentos e imple-
mentação de políticas para o de- 
senvolvimento dos clubes e mo- 
dalidades.
O diploma valoriza, igualmente, 
a implementação de projetos de 
incentivo à prática desportiva 
e aquisição de hábitos de vida 
saudáveis junto da população.
Setúbal recebeu, ainda, uma pla- 

ca relativa ao terceiro lugar ob-
tido na categoria “Complexos 
Desportivos do Ano 2022”, dis- 
tinção que resulta da votação da 
Cidade Social e de representan-
tes dos vários Municípios Ami-
gos do Desporto na candidatu-
ra do Complexo Municipal de 
Atletismo de Setúbal.
O complexo setubalense foi dis- 
tinguido em função da qualida-
de das instalações, gestão e fun- 
cionamento, potencialidade de 
replicar boas práticas noutras 
instalações e dinamização de 
programas desportivos.Vereador Pedro Pina recebeu o diploma de Município Amigo do Desporto

SADO RECEBE
PROVA MUNDIAL
DE NATAÇÃO

Setúbal volta a estar presente 
no circuito mundial de natação 
em águas abertas, recebendo 
em 27 e 28 de maio a segunda 
das seis etapas da FINA Open 
Water Tour 2023, anunciou a 
Federação Internacional da 
Natação em 17 de novembro.
O circuito começa em 20 e 21 
de maio no Golfo Aranci, na 
Sardenha, Itália, seguindo-se a 
prova no rio Sado, que decorre, 
como é habitual, a partir do 
Parque Urbano de Albarquel, e 
é marcada pelas características 
naturais envolventes à cidade 
e pela qualidade organizativa 
da Câmara Municipal e da 
Federação Portuguesa de 
Natação.
Estes argumentos colocam 
Setúbal, ano após ano, na rota 
da modalidade a nível 
internacional, com a 
organização de etapas do 
circuito mundial, como foi 
o caso em 2022 da FINA 
Marathon Swim World Series, 
ou de provas de qualificação 
olímpica, o que aconteceu em 
2012, 2016 e 2021.
A competição de maratonas 
de dez quilómetros segue 
depois para Paris, França (5 e 
6 de agosto), Nantou, Taiwan 
(28 e 29 de outubro), Hong 
Kong (4 e 5 de novembro), e 
Eilat, Israel (1 e 2 de dezembro).
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Concelho junta técnicos
de bibliotecas e museus

O I Encontro Nacional de 
Serviços Educativos 
de Bibliotecas e Mu-
seus, que decorreu no 

Cinema Charlot a 7 de novem-
bro, pretendeu dar a conhecer 
o trabalho realizado, partilhar 
experiências e reconhecer as di- 
ferenças e convergências entre 
os vários serviços educativos au- 
tárquicos. 
O evento juntou mais de duas 

centenas de especialistas, essen- 
cialmente técnicos de vários mu- 
nicípios.
A vice-presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, Carla Guer-
reiro, considerou que os servi-
ços educativos das bibliotecas 
e museus, bem como dos arqui-
vos, são “diversos centros cultu-
rais” e “fulcrais na diversidade 
cultural e na oferta que fazem ao 
público-alvo”.

Já o vereador Pedro Pina salien- 
tou o “esforço desafiante” que o  
município, bem como outras au- 
tarquias e entidades, enfrenta 
para dotar as bibliotecas e mu-
seus de ferramentas digitais e 
recordou que em 2023 o servi-
ço educativo dos museus muni-
cipais locais comemora 40 anos 
de existência, os quais “têm vali- 
do a pena” por a oferta ser mui-
to “diversificada” .

CULTURA

ENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇOS EDUCATIVOS

Durante um dia, 
Setúbal foi palco de um 
encontro dedicado a 
bibliotecas e museus. 
Técnicos municipais de 
todo o país contribuíram 
para a reflexão

Dedicação ao fado continua a crescer
nNádia Catarro foi a vencedo-
ra do XIV Concurso de Fado de 
Setúbal, promovido pela Câma-
ra Municipal e pela Sociedade 
Musical Capricho Setubalense, 
na gala, a 29 de outubro, na As-
sociação de Moradores do Bair-
ro da Anunciada.
No total, a edição contou com 
27 fadistas, dos quais 14 foram 
selecionados para duas semifi-
nais, realizadas na Capricho e 
na Sociedade Musical Recreati-
va União Setubalense.
O vereador da Cultura, Pedro Pi- 
na. destacou a importância de 
o evento se realizar em diferen- 
tes coletividades do concelho. 
“Tivemos a vontade de descentra- 
lizar por aqueles que também são 
protagonistas na nossa vida em 
Setúbal, que é o movimento as-
sociativo.”

O júri em cada uma das galas con- 
tou com um artista convidado, 
casos de Raquel Faria e de Sara 

Margarida, nas semifinais, e de 
Deolinda de Jesus, na final.
Os fadistas foram acompanha-

dos por Custódio Magalhães, na  
guitarra portuguesa, e Vítor Pe-
reira, na viola de fado.

Nádia Catarro, 28 anos, de Vila Real de Santo António, venceu o concurso

Encontro teve mais de 220 pessoas, que participaram ativamente em todos os painéis

IGREJA CONVIDA 
A PARADA 
MUSICAL

SESSÃO DÁ VOZ
AO CINEMA

A segunda edição do Festival 
de Música de Câmara 
das Forças Armadas e de 
Segurança juntou-se, em 
novembro, à programação 
do Convento ConVida, com 
concertos na Igreja de Jesus.
No evento estiveram o 
Quinteto de Sopros da Banda 
da Armada, o Quarteto de 
Clarinetes da Banda de 
Música da Força Aérea, o 
Ensemble de Saxofones da 
Banda Sinfónica do Exército, 
o Quarteto de Cordas da 
Banda Sinfónica da GNR e o 
Quinteto de Metais da Banda 
Sinfónica da PSP.
Todos os espetáculos foram de 
entrada gratuita e abraçaram 
vários géneros e compositores 
dentro do universo da erudição 
e música clássica.

O papel do guião e do guionista 
no atual contexto audiovisual 
português estiveram em 
análise no 4º Encontro de 
Realizadores e Produtores 
de Cinema, realizado a 6 
de novembro, na Casa da 
Cultura, numa organização 
da associação 50 Cuts, com o 
apoio da autarquia.
“Um olhar sobre a criação 
cinematográfica em Portugal: 
o papel do guião e do guionista 
no atual contexto audiovisual 
português e a sua importância 
como parte integrante da 
produção cinematográfica” 
foi o tema do encontro, que 
proporcionou momentos de 
reflexão sobre o papel do 
guionista enquanto participante 
no processo de criação da 
obra cinematográfica.
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Capricho Setubalense 
celebra 155 anos de história

O presidente da Câma- 
ra, André Martins, des- 
tacou na sessão sole-
ne dos 155 anos da 

Capricho Setubalense, a 22 de 
novembro, o contributo da co-
letividade no ensino da música.
“É, muito provavelmente, uma 
das instituições em que, na cida- 
de, mais gente aprendeu as no-
tas musicais e a tocar um instru-
mento”, sublinhou o autarca. 
Na cerimónia, a qual assistiram 
dezenas de pessoas, o autarca 
enalteceu o simbolismo que a 

coletividade tem no concelho.  
“A Capricho personifica Setúbal. 
É parte fundamental da identi-
dade setubalense.”
André Martins evidenciou ain-
da a capacidade de resiliência de  
dirigentes e associados. “Foi ne- 
cessária muita perseverança das  
sucessivas gerações de dirigentes  
associativos e sócios, assim como 
manter sempre intensa ativida-
de e permanente capacidade de 
renovação e de modernização.”
O presidente da Câmara refor-

çou ainda o papel desempenha- 
do no movimento associativo do  
concelho pela Capricho Setu-
balense. “Século e meio depois, 
continua a ter no movimento as- 
sociativo um papel de enorme 
importância que vem do trabalho  
desenvolvido no ensino da músi- 
ca, da manutenção de uma qua-
lificada banda filarmónica ou da  
promoção atividades culturais.”
A sessão solene, na qual marca- 
ram presença o vereador da Cul- 
tura, Pedro Pina, o presidente  

da União das Freguesias de Se-
túbal, Rui Canas, o presidente 
da direção da Sociedade Musi- 
cal Capricho Setubalense, Sér-
gio Gabriel, entre outras indivi-
dualidades, contou com apon-
tamentos musicais pela Banda 
de Música e a oferta de presen-
tes institucionais.
Fundada a 22 de novembro de 
1867, a Sociedade Musical Ca-
pricho Setubalense é a coletivi-
dade mais antiga em atividade 
no concelho.

COLETIVIDADE É EXEMPLO NO ENSINO DA MÚSICA E DIFUSÃO CULTURAL

O papel da Capricho 
Setubalense no ensino 
da música foi enaltecido 
pelo presidente do 
município nas 
comemorações dos 155 
anos da coletividade. 
A instituição mostra-se 
ativa e com fulgor na 
promoção da cultura 
com vários projetos 
artísticos

Câmara enaltece importância da coletividade no dinamismo do movimento associativo

Câmara atualiza apoio financeiro
à delegação da Cruz Vermelha
nO presidente da Câmara de Se-
túbal, André Martins, revelou a 
21 de novembro, nas comemo- 
rações do 107º aniversário da 
delegação local da Cruz Verme-
lha, que a autarquia vai atuali-
zar o apoio financeiro à institui- 
ção para um valor anual de 122 
mil e 400 euros.
O financiamento camarário à 
instituição, a atualizar “muito 
em breve”, frisou o autarca, é 
atribuído no âmbito do proto-
colo estabelecido entre as duas 
entidades que assegura a cola-

boração da Cruz Vermelha no 
Centro Municipal de Operações 
de Socorro.
“Por via deste protocolo, e da 
cooperação que garante, a Cruz 
Vermelha presta valioso serviço 
ao nosso dispositivo municipal 
de proteção civil, garantindo a 
prestação do socorro com a má-
xima qualidade na nossa cidade 
e no nosso concelho”, sublinhou.
Na sessão solene comemorativa 
da delegação de Setúbal da Cruz 
Vermelha realizada no Auditó-
rio Bocage, André Martins enal-

teceu o trabalho desenvolvido  
por uma instituição que “há mais 
de cem anos, orientada por ele-
vados e nobres ideais, se dedica 
a ajudar os outros”.
Na cerimónia, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal foi distinguida 
com uma medalha de beneme-
rência, entregue a André Martins  
pela presidente da Cruz Verme- 
lha Portuguesa, Ana Jorge, distin- 
ção também atribuída à União 
das Freguesias de Setúbal e à Jun- 
ta de Freguesia de São Sebastião.
No evento, que contou igual-
mente com a presença do presi-
dente da delegação de Setúbal, 
Paulo Reis, foi ainda homena-
geado o coronel Pontes Mique-
lina, antigo dirigente da delega-
ção sadina.Presidente André Martins recebeu a Medalha de Benemerência 

MANTEIGADAS 
ABRE ESPAÇO 
ESCOLINHA

O Espaço Escolinha no Bairro 
das Manteigadas, para o 
desenvolvimento de atividades 
do programa Nosso Bairro, 
Nossa Cidade, foi inaugurado 
no dia 19 de novembro, que 
contou com a presença do 
vereador da Câmara 
Municipal, Carlos Rabaçal.
Um almoço-convívio e 
apontamentos musicais e de 
dança fizeram parte do 
programa que marcou a 
abertura do espaço localizado 
no rés do chão direito do nº 5, 
na Rua João Augusto da Rosa, 
que será gerido pelos moradores 
com o apoio da autarquia.
O imóvel municipal foi alvo 
de obras de beneficiação 
para tornar o espaço mais 
acolhedor e proporcionar as 
condições necessárias para o 
desenvolvimento dos projetos 
de Estudo Acompanhado, 
Medição da Tensão Arterial e 
Alfabetização, além das reu-
niões regulares dos grupos de 
trabalho do programa Nosso 
Bairro, Nossa Cidade.
A partir de 2023, o Espaço 
Escolinha vai acolher também 
ateliers de culinária e de 
artesanato.




