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AGENDA DESTAQUES DE FEVEREIRO 2023u

UMA NOITE NA ÓPERA

MÁRIO LAGINHA TRIO 

CONCERTO 
PARA AS FAMÍLIAS 

8º SEMINÁRIO 
DE GESTÃO 
DO DESPORTO 
DE SETÚBAL

A obra de Sam Wood é exibida 
no ciclo de masterclasses Filmes 
que Amo.

A formação composta por Mário Laginha, Bernardo Moreira e Alexandre Frazão apresenta o mais recente 
álbum “Jangada”. Concerto do Círculo de Jazz Fest.

Concerto do ciclo Convento ConVida 
pelo Quarteto de Trompas 
4hornsound, composto por Luis Vieira, 
Luís Duarte Moreira, Pedro Miguel 
Pereira Fernandes e Pedro Ribeiro.

“Os Desportos Náuticos de 
Recreação e os Desportos Náuticos 
– gestão e desenvolvimento” 
é o tema da edição deste ano 
do encontro.

Org.: CMS 

Org.: CMSGratuito | Org.: CMS Gratuito | Org.: DDLX | CMSGratuito | Org.: CMS

Gratuito

20 SEG . 21H00

25 SAB . 21H00

25 SAB . 11H30

23 QUI . 09H00 // 17H30

Cinema Charlot 
– Auditório Municipal

Fórum Municipal 
Luísa Todi 

Fórum Municipal Luísa Todi

DJAIMILA PEREIRA

A escritora portuguesa é a principal 
convidada desta sessão do ciclo 
Muito Cá de Casa.

24 SEX . 21H30

Casa da Cultura
Sala José Afonso Igreja de Jesus

A PESCA EM 
SETÚBAL: ENTRE 
O SUSTENTO E A 
SUSTENTABILIDADE

Sessão 
conduzida 
por Vanessa 
Iglésias Amorim 
no âmbito 
do ciclo de 
conferências 
‘Valorizar o(s) 
Património(s)’.

24 SEX . 21H00

Forte de Albarquel

PRIMEIRO PLANO   4-5
Presidente anuncia principais 
projetos para 2023

LOCAL  6-9
Câmara devolve Comenda 
ao usufruto público  
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Setúbal tem visão 
estratégica e integrada

SETÚBAL EM MOVIMENTO

O começo de um novo ano corresponde ao início de um novo ciclo nas nossas vidas e no trabalho das organizações. Convencionou-se, 
por isso, que é um momento adequado para apresentar perspetivas e planos de trabalho para o ciclo que se inicia. Foi o que fiz no 
princípio de janeiro, com uma declaração pública em que dei conta de alguns dos principais projetos e orientações do trabalho 
municipal para 2023 e de que se dá conta nas páginas 4 e 5 desta edição do Jornal Municipal.

O ano de 2022 foi, como bem sabemos, um ano complexo e recheado de desafios: complexo porque vivemos ainda as consequências de uma 
pandemia que, por mais de dois anos, causou enormes dificuldades a todos nós, com a agravante de, a partir de fevereiro de 2022, termos 
uma guerra na Europa, um cenário que todos pensávamos excluído. 
Quanto aos desafios, resultaram, sobretudo, destes dois fatores, com a necessidade de definir e implementar medidas de apoio social  
às famílias mais carenciadas e às que estão a ser severamente afetadas pela crise económica e social que é uma das consequências da guerra 
no espaço europeu.
Fizemo-lo com duas preocupações centrais: a primeira foi a de encontrar medidas que incluíssem o maior número de famílias, em particular as 
que mais necessitam, ao invés de definir apenas medidas de fiscalidade municipal cujo alcance é limitado, ainda que seja importante referir 
que é mantida a redução do IMI e da participação variável no IRS em 2023; a segunda foi a de manter a sustentabilidade das contas da  
Câmara Municipal para que não voltemos a cair em situações de pré-falência, como já aconteceu no passado, e que têm prejudicado a capacidade 
de intervenção da nossa autarquia e o próprio desenvolvimento do concelho.

Estas são as razões que levaram a Câmara Municipal de 
Setúbal a aprovar, em resultado da iniciativa que promovi para 
ouvir e recolher contributos de todos os partidos representados 
na Assembleia Municipal, um conjunto de medidas de 
emergência social que ascendem a um valor global superior 
a dois milhões de euros.
Acima de tudo, assumimos uma postura de grande 

responsabilidade na gestão financeira da autarquia, conseguindo, ao mesmo tempo, libertar importantes recursos financeiros para apoiar 
as famílias setubalenses e azeitonenses que mais necessitam.
Visão estratégica e integrada, compromisso com a população e o território, responsabilidade, determinação e rigor são os princípios que 
orientam a nossa gestão na Câmara Municipal de Setúbal e nas juntas de freguesia e que têm dado frutos.
É assim que temos gerido a autarquia, sem pôr em causa a sua sustentabilidade. 
É com base nestes princípios que fazemos as que consideramos as melhores opções políticas para a gestão do nosso território em benefício 
de todos os que nele vivem e trabalham. Princípios que orientam o funcionamento da Câmara Municipal gerida pelas forças políticas que 
integram a coligação que represento, a mesma força que venceu as eleições para todos os órgãos autárquicos do nosso concelho e que tem, 
por essa razão, a inalienável responsabilidade de governar de acordo com o seu programa eleitoral. Uma gestão que tem como objetivo criar 
as condições para disponibilizar recursos que melhor sirvam as populações.
No início deste novo ano de 2023, o Executivo Municipal considera, assim, oportuno dar a conhecer às populações que serve, nas páginas 
deste jornal, alguns dos projetos e obras que irão marcar este ano, naturalmente contando com o empenho e dedicação que já é reconhecida 
a todos os trabalhadores do Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.
2023 será um ano que, em matéria de governação municipal, decorrerá sob o signo de uma profunda responsabilidade.
Os tempos assim o exigem; as nossas populações assim o exigem.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

Visão estratégica e integrada, compromisso com a população 
e o território, responsabilidade, determinação e rigor são os 
princípios que orientam a nossa gestão na Câmara Municipal 
de Setúbal e nas Juntas de Freguesia e que têm dado frutos

COMENDA SAÚDE TURISMO
A legalidade no Parque de Merendas na Comenda foi 
reposta no passado dia 16 de janeiro numa operação 
da Câmara Municipal de Setúbal que contou com o 
apoio de serviços operacionais de várias juntas de 
freguesia. O Parque de Merendas foi, assim, devolvido 
ao usufruto público, como sempre afirmei que 
aconteceria. Avançámos para esta operação depois 
de cumpridas todas as formalidades e obrigações 
legais, depois de esgotados todos os prazos, depois de 
tentarmos, por todas as vias, resolver este problema. 
Nem poderia ser de outra forma, ainda que saibamos 
muito bem que nem sempre é fácil compreender os 
ritmos dos procedimentos administrativos e judiciais 
a que estas matérias estão sujeitas. Estamos 
plenamente conscientes de que este processo não 
terminou ainda. Temos pela frente mais caminho para 
andar e sabemos que poderá haver quem queira 
anular a devolução ao usufruto público deste espaço 
que faz parte da identidade setubalense. Cá estaremos 
para o impedir.

As Câmaras Municipais de Palmela, Setúbal 
e Sesimbra evidenciaram, em dezembro, profundo 
empenhamento na resolução dos graves problemas 
que continuam a afetar o Centro Hospitalar de 
Setúbal. Os encerramentos sucessivos de urgências 
por longos períodos constituíram motivos mais do que 
suficientes para que tivéssemos exigido a marcação 
de uma reunião com o senhor ministro da Saúde 
para procurar soluções. O encerramento rotativo das 
urgências pediátricas de vários hospitais da região foi 
uma das soluções apresentadas. Permite, pelo menos, 
que os utentes saibam onde se podem dirigir para 
serem assistidos. São medidas insuficientes e que 
não aceitamos que sejam o prenúncio de um eventual 
encerramento definitivo de maternidades. No que nos 
diz respeito, continuamos a trabalhar, como relatamos 
no suplemento especial dedicado à saúde incluído 
nesta edição, para criar as melhores condições para 
garantir o acesso das nossas populações a cuidados 
de saúde de qualidade.

Setúbal participou na FITUR 2023, em Madrid, com 
um pavilhão com sessenta metros quadrados, o que 
se traduz numa das mais fortes representações 
nos últimos anos neste evento que proporciona 
a concretização de contactos e negócios entre 
operadores e empresas turísticas. A Câmara 
Municipal quis, desta forma, promover o destino 
Setúbal com a colaboração de um conjunto de 
operadores locais que, em parceria com o município, 
apostam na atratividade e no potencial da marca 
Setúbal. Estivemos na capital espanhola para 
apresentar Setúbal em colaboração direta com 
investidores na área do turismo. A FITUR, uma das 
feiras mais importantes da Europa no setor do 
turismo, assume especial relevância na estratégia 
de promoção de Setúbal como destino turístico de 
referência, personalizado e segmentado a públicos.ED
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O presidente da Câma-
ra Municipal de Setú- 
bal, André Martins, 
anunciou, a 6 de janei- 

ro, numa mensagem de Ano No- 
vo, alguns dos projetos e das 
obras municipais a desenvolver 
no concelho em 2023 e destacou 
o que foi alcançado em 2022.
Sobre o ano que terminou, An-
dré Martins fez referência à re- 
gularização de obrigações e fa-
turas em atraso e ao regresso à  
gestão municipal do abasteci- 
mento de água e do saneamen-
to no concelho com a entrada em 
funcionamento dos Serviços Mu- 
nicipalizados de Setúbal, cum-
prindo a “promessa que a ges-
tão CDU de Setúbal fez” na cam-
panha eleitoral de 2021.
Estes serviços, afirmou, “pela sua  
natureza, nunca deveriam ter saí- 
do da esfera pública, como acon-
teceu em 1997 por decisão ex-
clusiva da gestão camarária do 
Partido Socialista ao concessio-
nar a privados o abastecimento 
da água em Setúbal”. 
André Martins apontou ainda o 
prosseguimento da Estratégia 
Local de Habitação de Setúbal, 

530 novas casas de renda redu-
zida e apoiada e a reabilitação 
de outras 3148 casas do parque 
de habitação pública municipal 
e outras”, disse, numa declara-
ção proferida na Casa da Cultu-
ra e com transmissão em direto 
nas redes sociais da autarquia.

OBRAS DIVERSAS

A conclusão das obras de reabi-
litação do Convento de Jesus e 
das ações de estabilização das 
encostas do Forte de São Filipe é 
outro dos objetivos municipais 
para 2023, sendo que, neste úl- 
timo caso, ficam criadas “as con- 
dições para a reabilitação da 
pousada” instalada na fortaleza.
Concluída em 2023, concreta-
mente no primeiro semestre, 
fica também a obra de constru-
ção do novo Centro de Saúde de 
Azeitão.
O presidente do município anun- 
ciou, igualmente, o início das ope- 

que prevê um investimento su-
perior a 192 milhões de euros, 
montante a disponibilizar por 
candidaturas ao PRR – Plano de  

Recuperação e Resiliência, para 
assegurar condições de habita-
ção condigna a quem escolheu 
Setúbal para viver.

“O ano que agora começa será 
decisivo para a progressão des-
te enorme esforço municipal, do 
qual resultará a construção de 

Obras de requalificação 
em diversas frentes. 
Apoios especiais para 
ajudar as famílias 
a enfrentar a crise. 
Preocupação com 
a proteção ambiental. 
O presidente André 
Martins anunciou o que 
está programado para 
2023. Sem esquecer 
o que foi alcançado 
até aqui

As prioridades da Câmara Municipal de Setúbal para 2023 foram anunciadas numa sessão pública

A intenção é prosseguir uma visão estratégica e integrada, num compromisso com a população e o território

Presidente anuncia 
projetos para 2023

MENSAGEM DE ANO NOVO APRESENTA INVESTIMENTOS PREVISTOS 
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rações de requalificação da Es-
trada da Mitrena, via de ligação 
a uma zona industrial de rele-
vância nacional.
A requalificação da casa onde 
nasceu Luísa Todi, na zona da 
Fonte Nova, o início de uma no- 
va fase de obras no espaço A Grá- 
fica – Centro de Criação Artísti-
ca e a conclusão da elaboração 
do Plano Estratégico de Cultura 
de Setúbal são outras das prio-
ridades para 2023.
Na área do desporto, garantiu 
igual empenhamento na requa- 
lificação de equipamentos, de-
signadamente o melhoramento 
do Campo Municipal das Pe-
dreiras do Viso, com a colocação 
de relva sintética, do Campo Mu- 
nicipal Júlio Tavares, nas Praias 
do Sado, e do Pavilhão Munici-
pal João dos Santos.

APOSTA AMBIENTAL

Em matéria de ambiente, entre 
as prioridades consta o combate 
às alterações climáticas, nomea- 
damente através do Plano Mu-
nicipal de Ação Climática.
Neste sentido, André Martins 
anunciou uma nova interven-
ção no Parque Urbano da Várzea, 
com plantação de 1300 árvores, 
reforço da iluminação para ga-
rantir mais segurança aos uten-
tes, instalação de novo sistema 
de rega, qualificação dos cami-
nhos existentes e criação de no-
vas travessias.
Adiantou igualmente que a Câ-
mara Municipal vai lançar os 
procedimentos para a conces-
são de dois novos quiosques, que, 
“com toda a certeza, vão confe-
rir ainda mais vida e animação” 
àquele parque.
Outro compromisso assumido  
pelo presidente do município  
é iniciar uma intervenção de  
requalificação da Avenida Luísa 
Todi, a qual inclui a reabilita- 
ção de passadeiras e da ciclovia  
e intervenções no mobiliário 
urbano, na Fonte dos Golfinhos, 
no Largo José Afonso e na rede 
viária.
André Martins reafirmou, igual-
mente, a ideia de avançar com a 
elaboração do Plano Municipal 
de Desenvolvimento Integrado 
para Azeitão, com o objetivo de 
“consolidar a intervenção num 
território que requer harmoniza- 
ção no seu desenvolvimento eco-
nómico, social, cultural e ambien- 
tal”.

Assegurou, ainda, que a Câmara  
Municipal continua disponível 
para prestar serviços de quali- 
dade às populações, ao avaliar, 
“corretamente e com justiça”, a 
transferência de responsabili-
dades das responsabilidades do 
Estado e nas áreas e da educa-
ção, da saúde e da ação social.

PACOTE ESPECIAL

Na mensagem por ocasião do no- 
vo ano, André Martins salientou  
que o mundo, e também Setúbal, 
atravessa um período comple-
xo e recheado de desafios.
“Vivemos, ainda, as consequên-
cias de uma pandemia que, por 
mais de dois anos, causou enor- 
mes dificuldades a todos nós, com 
a agravante de, a partir de feve- 
reiro de 2022, termos uma guer-
ra na Europa, um cenário que to- 
dos pensámos excluído”, assinalou.
Por essa razão, realçou, a Câma- 
ra Municipal de Setúbal definiu 
e implementou “medidas de apoio 
social às famílias mais carencia-
das e às que estão a ser severa-
mente afetadas” pelo agrava-
mento da atual situação social 
e económica.
Refeições escolares gratuitas 
para os alunos do escalão B do 
abono de família, transporte es- 
colar gratuito para todos os alu- 
nos do concelho, meio milhão de 
euros de apoio a instituições e 
associações culturais e desporti- 
vas, isenção da derrama muni-
cipal para as empresas com vo-
lume de negócios anual inferior 
a 150 mil euros, redução de 10  
euros no valor do Passe Navegan- 
te Municipal e isenção de paga-
mento do primeiro dístico de es- 
tacionamento para moradores  
foram algumas das medidas men- 
cionadas.
“Algumas destas medidas tradu-
zem forte aposta na mobilidade 
sustentável no nosso concelho, de- 
signadamente no incentivo à uti- 
lização de transportes públicos 
com a já referida redução do va-
lor do Passe Navegante e a gra-
tuitidade do transporte escolar 
para todas as crianças e jovens 
em idade escolar”, referiu.
Na mensagem, André Martins 
comprometeu-se a continuar a  
trabalhar com base numa “visão 
estratégica e integrada, num 
compromisso com a população e 
o território” e por meio de princí- 
pios como “responsabilidade, de- 
terminação e rigor”.

ALGUMAS INTERVENÇÕES

CONVENTO 
DE JESUS 
Finalização
das obras

ESTRADA 
DA MITRENA  
Requalificação
da rodovia

LARGO 
JOSÉ AFONSO  
Reabilitação
da área urbana

CASA 
LUÍSA TODI  
Criação
de equipamento

PARQUE URBANO 
DA VÁRZEA  
Mais
investimentos

AZEITÃO 
Desenvolvimento 
integrado

O presidente André Martins anunciou intervenções específicas para realizar ou lançar em 2023, as quais 
visam, no conjunto, obedecer a uma estratégia que aumente a qualidade de vida dos cidadãos e do próprio 
território. 

u

u

u

u

u
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A Câmara Municipal de 
Setúbal iniciou a 23 
de janeiro a pintura 
de cerca de 350 pas- 

sadeiras situadas junto de todos 
os estabelecimentos de ensino 
do concelho, para melhorar as 
condições de acessibilidade e 
segurança da circulação pedo-
nal da comunidade educativa.
A intervenção é realizada numa 
empreitada no valor de cerca de  

110 mil euros, a que acresce a 
taxa de IVA, a qual foi consig-
nada já em janeiro e tem um 
prazo de execução previsto de 
90 dias.
Foi dada prioridade às passa-
deiras existentes junto do par-
que escolar do concelho, que to- 
taliza 43 estabelecimentos de 
ensino, entre jardins de infân-
cia e escolas básicas e secundá- 
rias, por ser considerado funda- 

mental que a comunidade edu- 
cativa, nomeadamente as crian- 
ças, possa atravessar as estradas 
em segurança.
A grande maioria das cerca de 
350 passadeiras alvo da inter-
venção vai ser objeto de repintu- 
ra, embora também sejam cria-
das algumas novas áreas de atra- 
vessamento pedonal das vias de 
circulação automóvel.
Além destas, foi ainda decidido 

pintar diversas passadeiras si-
tuadas em zonas contíguas aos 
estabelecimentos de ensino, por 
uma questão de continuidade.
No âmbito destes trabalhos de 
manutenção e conservação de si- 
nalização horizontal em diver- 
sos arruamentos, além das zo- 
nas de passadeira, vai igualmen- 
te ser pintada a sinalização ho-
rizontal em alguns eixos viários 
do concelho.

Operação melhora acessibilidade e segurança da comunidade educativa

A segurança da 
comunidade educativa, 
levou a Câmara 
Municipal a decidir 
pintar as cerca de 350 
passadeiras localizadas 
junto das 43 escolas do 
concelho. Vai também 
ser reforçada a 
sinalização horizontal 
em alguns eixos viários

Pintura de passadeiras 
protege os alunos

AUTARQUIA AUMENTA SEGURANÇA JUNTO DE TODAS AS ESCOLAS

Reforço da encosta defende fortaleza
nA Câmara Municipal de Setú- 
bal avançou com a segunda fase 
do reforço estrutural da encosta 
do Forte de São Filipe, num in-
vestimento de mais de quatro 
milhões de euros enquadrado no  
projeto de reforço da segurança 
e estabilidade global do local.
As intervenções a realizar na se- 
gunda fase, com um prazo de 
execução de 480 dias, incluem 
colocação de microestacas e rea- 
lização de ancoragens definitivas.
Em alguns locais terá ainda de  
ser feita a injeção de caldas e ar- 
gamassas de cimento no terre-
no, com o objetivo de preencher 
vazios existentes e consolidar o  
solo, e, além da consolidação da  
encosta, é efetuado o reforço da 
estrutura do caneiro e o preen-

chimento de fendas na muralha.
Na primeira fase da obra de re-
forço estrutural da encosta do 
Forte de São Filipe, executada 
em 2018, foram implementa-
das soluções para evitar o risco 
de derrocadas e um conjunto 

de medidas cautelares relacio-
nadas com a ocupação ou po-
tencial interferência com certas 
áreas marginais e destinadas à 
instalação de estaleiros, zonas 
de manobra, depósito de terras 
e exploração de pedreira.

Em face do estado do forte, da 
geologia do local, dos resultados 
obtidos ao longo dos anos nos 
dispositivos de instrumentação 
e observação instalados e dos 
condicionamentos existentes na 
zona de intervenção, foi deter-
minada a necessidade de dar 
continuidade a soluções que es- 
tabilizem a encosta.
A empreitada é financiada em 
75 por cento pelo POSEUR –  
Programa Operacional da Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos e comparticipada 
em 25 por cento pela adminis-
tração central, nos termos de 
um protocolo firmado entre o 
município, o Estado Português, 
a ENATUR – Empresa Nacional 
de Turismo e o LNEC.

Segunda fase do reforço da encosta do Forte de São Filipe está a avançar

POSTO RÁPIDO 
PARA VIATURAS 
ELÉTRICAS

A Avenida Luísa Todi 
disponibiliza um posto com 
capacidade para o 
carregamento rápido de 
dois automóveis elétricos, 
em simultâneo, em menos 
de trinta minutos, nas 
correntes alterna e 
contínua.
O ponto, instalado no 
âmbito de um projeto 
dinamizado pela ENA 
– Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida, com 
a colaboração da Câmara 
Municipal, localiza-se entre 
o Largo José Afonso 
e a Casa da Baía.
O posto foi instalado no 
âmbito do projeto europeu 
EnerNETMob, desenvolvido 
pela ENA em parceria com 
11 países e cofinanciado 
pelo FEDER – Fundo Europeu 
de Desenvolvimento 
Regional, com o objetivo 
de criar uma rede 
inter-regional de mobilidade 
elétrica.
Esta ação-piloto contemplou 
ainda a instalação de mais 
dois postos de carregamento 
rápido nos municípios 
de Palmela e Sesimbra, 
com o objetivo de promover 
o transporte urbano 
sustentável e contribuir 
para a transição energética 
e a descarbonização do 
território.

u O posto carrega dois 
automóveis elétricos em 
menos de 30 minutos
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A Câmara Municipal de  
Setúbal aprovou a 
adjudicação do lote 
2 da empreitada de  

reabilitação das habitações mu- 
nicipais do Bairro das Mantei-
gadas e a abertura de dois con-
cursos para os bairros da Bela 
Vista e Forte da Bela Vista, com 
financiamento do PRR – Plano 
de Recuperação e Resiliência.
Estes projetos, com um total de  
723 fogos, integram-se na Estra-
tégia Local de Habitação, pro- 
grama que, até 2026, prevê a 
realização de duas dezenas de  
operações de reabilitação, cons- 
trução e alojamento temporário, 
no valor de 192 milhões de euros.
A empreitada do Bairro das Man- 
teigadas, cujo procedimento de 
contratação pública foi reparti-
do em dois lotes, para um total 
de 113 fogos – 66 no lote 1, cujo 
concurso público ainda decor-
re, e 47 no lote 2.
Quanto ao lote 2, no valor de 2 
milhões, 56 mil e 7,53 euros, a 
Câmara Municipal tinha apro-
vado, na reunião pública de 16 

de novembro, um procedimen-
to de contratação por ajuste di- 
reto, após ter sido excluída a 

única proposta admitida no an-
terior concurso público, tendo 
agora a adjudicação sido feita à 

empresa Tecnorém – Engenha-
ria e Construções, S.A..
Com um prazo de execução de 

480 dias, a empreitada vai pro-
ceder a uma profunda renova-
ção das cozinhas e instalações 
sanitárias e ligeira na restante 
área dos fogos, além de promo-
ver a acessibilidade de pessoas 
com mobilidade condicionada 
aos edifícios. 
Está também prevista uma re-
novação integral das redes de 
abastecimento de água, drena-
gem de esgotos, abastecimento 
de gás e telecomunicações.
Na reunião de 21 de dezembro, 
a autarquia aprovou também a  
abertura de dois concursos pú- 
blicos por lotes para a reabili- 
tação de habitações, um no Bair- 
ro da Bela Vista, no valor de 36 
milhões 653 mil e 161,19 eu-
ros, e outro no Bairro do Forte a 
Bela Vista, por 18 milhões 257 
mil e 2,65 euros.

INTERVENÇÕES

A empreitada do Bairro da Bela 
Vista, a adjudicar em quatro lo- 
tes e com um prazo de execu-
ção de 800 dias, visa dotar 455 
habitações de melhores condi- 
ções térmicas, de eficiência ener- 
gética e acessibilidades e garan- 
tir aos seus ocupantes a melho-
ria das condições de conforto e 
comodidade.
A do Forte da Bela Vista, a adju- 
dicar em dois lotes e com um 
prazo de execução de 960 dias, 
abrange 20 edifícios distribuí-
dos num conjunto de 14 blocos 
e tem como objetivo a reabilita-
ção de 121 fogos em avançado 
estado de degradação e adulte-
ração em relação à construção 
original.
As intervenções vão corrigir de- 
ficiências, melhorar a eficiência 
energética e segurança estrutu-
ral e diminuir o risco sísmico.

Aberto concurso para a requalificação de 455 habitações no Bairro da Bela Vista

A Estratégia Local de 
Habitação continua a 
avançar em Setúbal. 
Um investimento de 
cerca de 60 milhões 
de euros vai reabilitar 
mais de sete centenas 
de habitações em três 
bairros. Uma empreitada 
já foi adjudicada e dois 
concursos estão 
lançados

Estratégia municipal 
reabilita habitações

PROGRAMA PROSSEGUE NOS BAIRROS DO CONCELHO

Rede de água 
melhora no Faralhão
nA Câmara Municipal de Setú- 
bal reabilitou a rede de abaste- 
cimento de água na zona do Fa- 
ralhão para melhorar o serviço  
prestado à população e a segu- 
rança do sistema, numa emprei- 
tada de mais de 20 mil euros.
A obra decorreu no âmbito da 

intervenção prevista para os 
arranjos exteriores da Igreja do 
Faralhão.
Foram implantadas condutas de  
distribuição de água nas ruas Pa- 
dre Américo Faria e João Mar-
tins, com cerca de 80 e 75 me-
tros de extensão, respetivamen- 

te, a par da instalação de qua-
tro ramais de abastecimento às 
edificações existentes e de um 
marco de incêndio.
As condutas em fibrocimento, já  
com o tempo de vida útil ultra- 
passado, foram substituídas por  
condutas de diâmetro maior, 
tendo ainda sido executados ra- 
mais domiciliários e caixas de 
contador, que passam para o li- 
mite da propriedade, bem como 
a ligação à rede predial das ha-
bitações.Obra executada para melhorar serviço prestado à população

NOVA MINISTRA ELOGIA ESTRATÉGIA DE SETÚBAL

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, 
André Martins, reuniu-se a 11 de janeiro, nos 
Paços do Concelho, com a nova ministra da 
Habitação, Marina Gonçalves, para analisar os 
processos de reabilitação da habitação pública 
e de construção de novos fogos.
No encontro foi feito o ponto de situação das 
intervenções contempladas na Estratégia Local 
de Habitação do Concelho de Setúbal, programa 
composto por vinte operações que abrangem a 
reabilitação de todo o parque habitacional municipal, 
a construção de novos fogos e a execução de 
alojamento temporário, com financiamentos 
do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.
André Martins e Marina Gonçalves registaram 
a forma eficaz como está a decorrer o processo 
no concelho de Setúbal, que já tem intervenções 
em curso e outras adjudicadas ou em lançamento 
de concurso.

u

Presidente André Martins com ministra Marina Gonçalves
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André Martins promove
Setúbal em Madrid
Município mostrou 
na Feira de Turismo 
de Madrid o que de 
melhor o concelho tem 
para oferecer. O objetivo 
foi reforçar a estratégia 
de promoção da marca 
Setúbal no mercado 
internacional

O presidente da Câma-
ra Municipal, André 
Martins, marcou pre-
sença na abertura do 

pavilhão de Setúbal na FITUR 
– Feira de Turismo de Madrid, 
Espanha, a 18 de janeiro, onde 
reafirmou a importância do re- 
forço da estratégia promocio- 
nal e turística no mercado espa- 
nhol, em parceria com os ope-
radores turísticos, para tornar 

O presidente André Martins fez uma apresentação das potencialidades do território de Setúbal

FORTE PRESENÇA NA FEIRA DE TURISMO REFORÇA DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL

mais atrativa e diversificada a 
oferta da região.
O autarca fez uma breve apre-

sentação das potencialidades do  
território setubalense a 25 ope- 
radores turísticos internacionais, 

imprensa, bloguers e influencers, 
numa sessão que terminou com 
a degustação de produtos regio- 

nais num espaço de homenagem 
ao Mercado do Livramento.
Para André Martins, a presença 
na FITUR, uma das feiras mais 
importantes da Europa no setor 
do turismo, que decorreu en-
tre os dias 18 e 22 de janeiro, 
assume especial relevância na 
estratégia de promoção de Se- 
túbal como destino turístico de 
referência, personalizado e seg- 
mentado a públicos.
“Queremos que os espanhóis, e 
não só, nos visitem, conheçam as  
belezas naturais e usufruam da 
riqueza de um concelho que tem 
uma das mais belas baías do 
mundo e 60 por cento do territó- 
rio ocupado por área ambiental- 
mente protegida. Por isso, apos-
tamos num turismo sustentável, 
de relação harmoniosa com a 
natureza.”
Na FITUR 2023, Setúbal apre-
sentou-se com um pavilhão de  
60 metros quadrados, uma das 
mais fortes representações nos  
últimos anos neste evento, numa 
parceria entre o município e um 
conjunto de operadores locais.
No pavilhão estiveram represen- 
tados quatro ambientes ceno- 
gráficos da identidade de Se-
túbal, o Mercado do Livramen-
to, as praias da Arrábida, os vi- 
nhos e gastronomia e o patrimó- 
nio cultural. 

Câmara gere
água mais barata
nOs SMS – Serviços Municipali- 
zados de Setúbal estão a funcio- 
nar em pleno com um trabalho 
visível quer no atendimento ao  
público no Edifício Bocage, quer 
na execução de obras de reabili-
tação da rede de abastecimento 
um pouco por todo o concelho.

A reativação dos SMS é marcan-
te para o concelho, pois, com o 
controlo da água sob esfera da 
Câmara Municipal, são assegu-
rados preços de serviço mais 
justos e baratos a todos os cida- 
dãos do concelho, tendo sido pos- 
sível reduções nos custos que 

variam entre os 18 e os 21 por 
cento nas faturas, mediante os 
escalões de consumo.
Todas as informações sobre o 
processo de transição e sobre o 
novo sistema de gestão podem 
ser consultadas na página de 
internet dos SMS, com o ende-
reço https://sms-setubal.pt/.
No separador “Cliente”, os uti-
lizadores podem aceder a in-
formações sobre tarifários em 
vigor, avisos de interrupção de 
abastecimento de água, licen-
ciamento de projetos e obras e 
execuções fiscais. 
É, igualmente, permitido nes- 
te separador o acesso direto à 
app Mysms. Após fazer login, 
com os mesmos acessos pes-
soais que já utilizava na aplica-
ção myAQUA enquanto cliente 
da Águas do Sado, é possível con- 
sultar e gerir os dados de clien-
te, comunicar e acompanhar as  
leituras, os consumos e a fatu-
ração, subscrever serviços, entre 
outros aspetos ligados ao con-
trato.Os SMS encontram-se em funcionamento desde 18 de dezembro

CONGRESSO MUNDIAL PROMOVE BAÍAS
O presidente da Associação Baía 
de Setúbal, Ricardo Oliveira, 
apresentou a estratégia municipal 
para as praias da Arrábida como 
exemplo a seguir pelas mais belas 
baías do mundo, num encontro 
realizado entre os dias 10 e 14 
de dezembro, no Camboja.
No 16º Congresso Mundial das 
Mais Belas Baías do Mundo, 
Ricardo Oliveira descreveu esta 
estratégia como uma “aposta na 
redução da pressão automóvel 
e na acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida” a 
estas áreas bastante sensíveis 
do ponto de vista ambiental.
O presidente da associação 

setubalense destacou o trabalho 
que a Câmara Municipal tem 
realizado nos últimos anos para 
conciliar o usufruto público da 
Arrábida com a preservação do 
meio ambiente, em particular 
através do programa “Arrábida sem 
Carros”, que limita o acesso de 
viaturas à serra na época balnear, 
bem como o investimento que a 
autarquia tem feito nos acessos 
e na requalificação das praias da 
Figueirinha, Albarquel e Galapos.
O esforço de Setúbal foi 
classificado, pelo presidente da 
Associação das Mais Belas Baías 
do Mundo, Michel Bujold, como 
um exemplo “formidável”.
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Câmara devolve 
Comenda à população

O Parque de Merendas 
da Comenda voltou 
ao usufruto público. 
A Câmara Municipal de 
Setúbal fez cumprir a 
lei e retirou as vedações 
que cercavam o espaço. 
O litígio com a empresa 
proprietária da herdade, 
que as instalou, 
prossegue a outros níveis

A Câmara Municipal de Se- 
túbal retirou, a 16 de ja-
neiro, as vedações ins-

taladas em redor do Parque de 
Merendas da Comenda, para, 
como afirmou o presidente An-
dré Martins, repor a legalidade 
e devolver à população o usu-
fruto daquele espaço.
“São vedações ilegais e nós não 
queremos que a ilegalidade exis- 
ta no nosso município. Por ou-
tro lado, estas vedações impe-
diam as populações de aceder a 
um espaço que é considerado de 
uso público”, afirmou o autarca,  
salientando que a Agência Portu- 
guesa do Ambiente considerou a 
área do domínio público hídrico.
Mais de um ano após terem si- 
do instaladas pela empresa pro- 
prietária da Herdade da Comen- 
da, as vedações foram retiradas 
por uma equipa de 60 trabalha-
dores municipais, numa ação 
acompanhada pela GNR.
André Martins recordou que a 
autarquia levantou autos, cum-
priu com “todos os processos que  
a lei obriga” e, “passado o tempo 
necessário”, notificou a empre-

sa proprietária da Herdade da 
Comenda para retirar as veda-
ções de forma voluntária.
“Tiveram tempo para isso, não o fi- 
zeram, a Câmara Municipal está cá  
para levantar as vedações”, refe- 
riu, manifestando satisfação por,  
“passado mais de um ano”, a au-
tarquia ter “conseguido cumprir” a  
promessa feita às populações de 
fazer tudo o que estivesse ao seu 
alcance para que pudessem vol-
tar a usufruir do espaço.
Esta intervenção, salientou o au- 
tarca, apenas foi possível nesta  
altura dada a necessidade de res- 
peitar as diligências legais feitas 
pela empresa e cumprir todos os 
aspetos processuais.
Foi igualmente observada a ga- 
rantia de proteção de escavações 

arqueológicas existentes no lo-
cal para que os eventuais acha-
dos não ficassem em risco.
O presidente referiu que, apesar 
da devolução do parque de me-
rendas ao usufruto público, o lití- 

gio com a empresa proprietária  
da Herdade da Comenda prosse- 
gue e “os tribunais e os advoga-
dos hão de continuar a desen-
volver todo um trabalho no sen-
tido de terminar este processo”.

A Câmara Municipal procedeu à retirada das vedações após a Herdade da Comenda não o ter feito

VEDAÇÕES RETIRADAS NO PARQUE DE MERENDAS 

Desconto no passe 
mantém-se em 2023
nO Passe Navegante Municipal 
de Setúbal, válido para os trans-
portes públicos coletivos de pas- 
sageiros no concelho, tem um 
desconto automático de 10 eu-
ros durante todo o ano, conce-
dido pela Câmara Municipal.
O desconto no valor mensal em 
todas as modalidades do Passe 
Navegante Municipal é feito no 
momento da aquisição, ficando 

o título, até 31 de dezembro, 
com o custo de 20 euros.
A redução tarifária do passe foi 
formalizada através da celebra- 
ção de um acordo entre o muni- 
cípio, a AML – Área Metropoli-
tana de Lisboa e a TML – Trans-
portes Metropolitanos de Lisboa.
Este apoio, concedido pela Câ-
mara Municipal de Setúbal, in-
tegra-se num pacote de medi- 

das extraordinárias municipais, 
aprovado para 2023, destinado 
a ajudar as famílias, instituições 
e empresas do território a su-
portarem a crise económica e 
social motivada pela subida da 
inflação e das taxas de juro.
A autarquia assegura o financia- 
mento do impacte da redução do  
preço do passe, mediante a en- 
trega à TML, enquanto autorida- 
de de transportes metropolita-
na, do montante das contrapar-
tidas financeiras devidas pelo 
município aos titulares das re-
ceitas tarifárias dos títulos.O Navegante Municipal é 10 euros mais barato

O presidente André Martins afirmou que todos têm de cumprir a Lei no concelho

AUTARQUIA 
NO TOP-10 
DOS SITES

O portal da Câmara 
Municipal de Setúbal foi 
reconhecido como um dos 
dez melhores no país no tipo 
e atualização de conteúdos 
no âmbito do IPIC – Índice 
da Presença na Internet das 
Câmara Municipais, definido 
pela Universidade do Minho, 
a Agência de Modernização 
Administrativa e a 
Universidade das Nações 
Unidas – Unidade 
Operacional em Governação 
Eletrónica.
O “Critério 1 – Conteúdos: 
Tipo e Atualização” avalia 
a disponibilização de dados 
relativos ao município, 
como história, geografia ou 
demografia, informação 
da gestão da autarquia e 
dados sobre os serviços 
municipais.
O critério contempla, ainda, 
a análise da informação 
publicada sobre instrumentos 
de gestão territorial, 
como o PDM, a divulgação 
das datas das reuniões 
públicas, além de outras 
informações relacionadas 
com avisos, legislação 
em vigor ou política de 
privacidade.
O adjunto da presidência 
Ricardo Oliveira recebeu o 
diploma atribuído ao portal 
da Câmara Municipal de 
Setúbal, numa cerimónia 
realizada no dia 20, na 
Reitoria da Universidade 
do Minho, em Braga.
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O tradicional fogo de ar- 
tifício, com a duração 
de cerca de oito mi-
nutos, saudou a en-

trada em 2023 ao soar das doze 
badaladas e voltou a proporcio-
nar um especial colorido a uma 
das mais belas baías do mundo.
Após dois anos de interregno 
motivado pela pandemia de co-
vid-19, a alegria de voltar a fes-
tejar a passagem de ano levou 
mais de 50 mil pessoas à frente 
ribeirinha da cidade, entre a Do- 
ca dos Pescadores e a Praia da 
Saúde, naquele que foi um dos 
réveillons mais participados de 
sempre. 
O brinde ao novo ano fez-se de 
olhos postos no céu, a partir da  
meia-noite, com um espetáculo  
de fogo de artifício que foi igual- 

mente admirado a partir de vá- 
rios locais da cidade com vista  
privilegiada sobre a baía e a ser- 

ra, como as Escarpas de Santos 
Nicolau e o Miradouro de São Se- 
bastião.

Mas o programa Fim de Ano Azul 
2022/2023 contou com outros 
motivos de animação. Houve 

PASSAGEM DE ANO E DIA DE REIS COM MUITA ANIMAÇÃO

Festa 
recebe 2023 
à beira-rio

Setúbal deu as boas-
-vindas a 2023 com um 
espetáculo de fogo 
de artifício, música 
e muita animação. 
A festa do Fim de Ano 
Azul atraiu mais de 
50 mil pessoas à frente 
ribeirinha da cidade 
O novo ano foi também 
saudado o cantar das 
janeiras nos Paços do 
Concelho e um jantar 
de celebração do Dia 
de Reis

Um espetáculo pirotécnico de oito minutos deu as boas-vindas ao novo ano

A alegria de celebração de 2023 foi vivida no regresso da festa de passagem de ano à zona ribeirinha
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DEFESA 
DO SERVIÇO 
NACIONAL 
DE SAÚDE
• Medidas estruturais 
 para hospital
• Aumento 
 da resposta 
 dos centros
• Reuniões 
 de trabalho 
 com ministro

INVESTIMENTO
2 Unidades 
de Saúde Familiar

DIÁLOGO
• Fórum 
 Intermunicipal 
 de Saúde
• Fórum de Saúde 
 em preparação

ESTE SUPLEMENTO DE QUATRO PÁGINAS 
DÁ CONTA DAQUILO QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
DE SETÚBAL TEM VINDO A DESENVOLVER 
NA ÁREA DA SAÚDE. A DEFESA DE UM SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE QUE ASSEGURE O ACESSO 
DOS CIDADÃOS E CONDIÇÕES CONDIGNAS 
A TODOS NORTEIA O TRABALHO DA AUTARQUIA, 
FEITO INDIVIDUALMENTE OU EM PARCEIRA COM 
OS MUNICÍPIOS DE PALMELA E SESIMBRA 
E SEMPRE COM O SETOR. A LUTA PELA MELHORIA 
DO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E DOS 
CENTROS DE SAÚDE, O APOIO À CONSTRUÇÃO 
DE NOVAS UNIDADES E O DIÁLOGO COM 
AS POPULAÇÕES E OS TÉCNICOS INTEGRAM ESTA 
ESTRATÉGIA. POR UMA SAÚDE MELHOR.

ESTE SUPLEMENTO DE QUATRO PÁGINAS 
DÁ CONTA DAQUILO QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
DE SETÚBAL TEM VINDO A DESENVOLVER 
NA ÁREA DA SAÚDE. A DEFESA DE UM SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE QUE ASSEGURE O ACESSO 
DOS CIDADÃOS E CONDIÇÕES CONDIGNAS 
A TODOS NORTEIA O TRABALHO DA AUTARQUIA, 
FEITO INDIVIDUALMENTE OU EM PARCEIRA COM 
OS MUNICÍPIOS DE PALMELA E SESIMBRA 
E SEMPRE COM O SETOR. A LUTA PELA MELHORIA 
DO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E DOS 
CENTROS DE SAÚDE, O APOIO À CONSTRUÇÃO 
DE NOVAS UNIDADES E O DIÁLOGO COM 
AS POPULAÇÕES E OS TÉCNICOS INTEGRAM ESTA 
ESTRATÉGIA. POR UMA SAÚDE MELHOR.SETÚBAL 

EXIGE MELHOR 
SAÚDE
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nOs constrangimentos regis-
tados no Centro Hospitalar de  
Setúbal, em particular nas ur-
gências, motivaram a criação de 
uma frente de atuação dos mu- 
nicípios de Setúbal, Sesimbra e 
Palmela, constituídos num fó- 
rum intermunicipal, para exigir  
do Governo a melhoria do aces- 
so aos cuidados de saúde.
No final de 2022, a 20 de de-
zembro, os presidentes das três  
câmaras municipais consegui-

ram que o ministro da Saúde fi- 
nalmente os recebesse, a quem 
transmitiram que pretendem ser  
parceiros na resolução dos pro- 
blemas.
O ministro Manuel Pizarro apre- 
sentou uma solução provisória 
para as urgências obstetrícias 
e deixou a promessa de uma vi- 
sita ao Hospital de Setúbal e de  
nova reunião quando isso acon-
tecer, mas os autarcas André  
Martins (Setúbal), Álvaro Ama- 

ro (Palmela) e Francisco Jesus 
(Sesimbra) não saíram satisfei- 
tos das instalações do Ministé-
rio da Saúde.
No final do encontro, André Mar- 
tins rejeitou “soluções pontuais”,  
como a que lhes foi apresenta-
da para as maternidades. “Cla-
ramente, não podemos sair sa- 
tisfeitos”, reforçou Francisco Je- 
sus, registando, porém, a dis-
ponibilidade demonstrada pelo 
governante. 

O ministro Manuel Pizarro adian- 
tou aos autarcas que as urgên-
cias de obstetrícia dos hospitais 
de Setúbal e do Barreiro passa- 
riam a funcionar até ao final do 
primeiro trimestre de 2023 em 
regime de alternância ao fim de 
semana.
“É uma medida de emergência 
que nós compreendemos, por-
que é fundamental que as pes-
soas saibam onde se devem di-
rigir quando têm um problema. 

Agora, o que nós afirmámos é 
que isto não é nenhuma medi- 
da de fundo e o Centro Hospita- 
lar de Setúbal precisa de medi- 
das de fundo”, acentuou o pre- 
sidente André Martins, enquan- 
to Francisco Jesus sublinhou 
que se tratava de “legitimar de 
certa forma as falhas em dias 
programados”.
Segundo o presidente da Câ-
mara de Sesimbra, os autar-
cas sabem que, sempre que se 

MUNICÍPIOS UNIDOS 
POR SAÚDE PARA TODOS

AUTARCAS RECLAMAM MELHORIAS NO CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL
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encerrou um serviço de aten-
dimento permanente ou com-
plementar, “o resultado final foi 
o encerramento definitivo ou 
uma prática que passou a ser 
regular”.
Na reunião a realizar aquando da  
visita do ministro ao Hospital 
de Setúbal, compromisso que 
assumiu na reunião com os três  
autarcas, será avaliado o efei- 
to das medidas tomadas pelo  
Governo, mas André Martins in- 
sistiu na necessidade de serem  
contratados profissionais para os 
diversos serviços do Centro Hos- 
pitalar de Setúbal, sublinhan- 
do que os presidentes pretendem  
“soluções definitivas para resol-
ver estes problemas”, embora 
tenha admitido a necessidade 
de tempo para as adotar.
“Não queremos que isto se tor- 
ne definitivo e não admitimos 
qualquer encerramento de qual-
quer especialidade no hospital  
de Setúbal”, afirmou, por seu la- 
do, Álvaro Amaro, adiantando  
que também foi anunciado aos  
autarcas que haverá medidas 

para “possibilitar as adminis- 
trações dos hospitais de contra- 
tarem com mais flexibilidade”.
No conjunto dos três conce-
lhos e também de áreas do li-
toral alentejano, o Centro Hos-
pitalar de Setúbal serve uma 
população de 300 mil pessoas, 
que estão a ser frequentemen-

te privadas no acesso a cuida-
dos básicos de saúde.

FÓRUM EXIGE MEDIDAS

O Fórum Intermunicipal de Saú- 
de de Setúbal, formado no final 
de 2021 por iniciativa do presi-
dente da Câmara Municipal de 

Setúbal, a que se associaram os  
homólogos de Sesimbra e Pal-
mela, foi convocado pelos três 
autarcas, a 19 de dezembro, um 
dia antes da reunião com o mi-
nistro da Saúde, para exigirem 
medidas urgentes de normali-
zar os serviços hospitalares.
A reunião do Fórum Intermuni- 

cipal de Setúbal contou com a  
participação de autarcas de jun- 
tas de freguesia, profissionais 
de saúde de várias áreas, bom-
beiros e comissões de utentes.
O documento final do encontro 
recorda a “gravíssima situação”  
vivida no CHS e exige que o Mi- 
nistério da Saúde adote, “com 
a máxima celeridade”, medidas 
para “acabar com os constantes 
encerramentos de urgências”, que  
no caso da pediatria “chegou a 
atingir seis dias em dezembro”.
O texto denuncia a “carência de  
profissionais” e defende que os  
centros de saúde devem fun-
cionar em “horários alargados”,  
dando respostas às populações 
para “diminuir a pressão sobre 
as unidades hospitalares”.
Após constatar a “progressiva 
degradação da capacidade de 
resposta” dos serviços, apela à  
“abertura imediata de um pro-
cesso negocial, sério e sem pre- 
conceitos”, entre o SNS e os pro- 
fissionais de saúde, para “abrir 
caminho a soluções sustentá-
veis e duradouras”.

2021
16 dezembro | Primeira reunião, na qual 
foi aprovado um documento que apelava 
ao reforço da capacidade assistencial 
do Centro Hospitalar de Setúbal 
e à participação da população numa vigília

2022
18 de janeiro | Dezenas de pessoas 
participaram numa vigília noturna à porta 
do Hospital de São Bernardo, convocada 
pelo Fórum Intermunicipal da Saúde, em 

luta pela valorização do Centro Hospitalar 
de Setúbal

19 de dezembro | Segunda reunião, na 
qual foram exigidas ao Ministério da Saúde 
medidas urgentes para normalizar os 
serviços do Centro Hospitalar de Setúbal, 
nomeadamente as urgências

20 de dezembro | Reunião dos presidentes 
das câmaras municipais de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra com o ministro 
da Saúde para discutir a situação do Centro 
Hospitalar de Setúbal

FÓRUM INTERMUNICIPAL DE SETÚBAL
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A PENSAR 
EM SI

A segunda edição do Fórum de Saúde “Setúbal 
a Pensar em Si”, um espaço de reflexão e partilha 
de conhecimento nesta área promovido pela Câmara 
Municipal, tem lugar no último trimestre de 2023, 
com o foco em ações a concretizar para responder 
às necessidades da população.
Numa reunião a 5 de dezembro, sob a direção 
do vereador da Saúde, Pedro Pina, a comissão 
organizadora analisou as propostas apresentadas 
pela comissão científica do projeto, que integra 
representantes da Câmara Municipal de Setúbal, 
do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, do 
Centro Hospitalar de Setúbal e do Instituto Politécnico 
de Setúbal.
Foram validadas as propostas de temas que vão estar 
em destaque nas diversas atividades a promover em 
2023, nomeadamente a promoção de saúde, com 
especial atenção nos grupos populacionais mais 
vulneráveis, o acesso aos cuidados de saúde, 
o envelhecimento ativo, os cuidadores e o seu papel, 
a promoção da saúde mental, os cuidados de saúde 
Integrados e a sustentabilidade. 
Integram a comissão organizadora a Câmara 
Municipal, as juntas de freguesia, o Agrupamento 
de Centros de Saúde da Arrábida, o Centro Hospitalar 
de Setúbal, o Instituto Politécnico de Setúbal, 
o Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, o Hospital da Luz de Setúbal, a Associação 
Nacional de Farmácias, o Conselho Municipal de 
Educação de Setúbal, o Serviço Municipal de Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal, a Associação Industrial 
de Setúbal, a Confederação Portuguesa de Pequenas 
e Médias Empresas e a Associação das Coletividades 
do Concelho de Setúbal.

DUAS NOVAS UNIDADES
nA Câmara Municipal, em par- 
ceria com a administração cen- 
tral, está a avançar com a cons- 
trução de dois novos centros 
de saúde no concelho, um em 
Azeitão, em conclusão, e outro 
no Bairro do Liceu, em fase de 
projeto.
Os equipamentos melhoram o  
acesso das populações aos cui- 
dados primários de saúde, sen- 
do o de Azeitão uma antiga as-
piração dos habitantes da fre- 
guesia, pois o atual centro de 
saúde local funciona provisoria- 
mente desde 1978 numa mora- 
dia sem condições adequadas.
A nova Unidade de Saúde Fami- 
liar de Azeitão, a concluir no pri- 
meiro semestre de 2023, vai 
dispor de duas dezenas de ga-
binetes médicos e salas de tra-

tamento, de enfermagem e de 
saúde oral, contando com duas 
valências de saúde, cada uma 
com capacidade para atender 
11.400 utentes, e uma Unida-
de de Recursos Assistenciais 
Partilhados.
O equipamento, orçado em mais  
de dois milhões de euros, situa-
-se na Rua José Silva Xavier, 
em Vila Nogueira, numa par-
cela de terreno do domínio pú-
blico camarário, junto do com- 
plexo da Piscina Municipal de 
Azeitão. 
O projeto, resultante de um pro- 
tocolo entre Câmara Municipal 
e a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARS-LVT), é financiada em 50 
por cento pelo FEDER – Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 

Regional, no âmbito do Progra- 
ma Operacional Regional Lis-
boa 2020, cabendo à ARS-LVT 
assegurar o custo remanescente.
A autarquia realizou ainda, no  
início de janeiro, o estudo geoló-
gico e geotécnico para a cons- 
trução da futura Unidade de 
Saúde Familiar do Bairro do Li-
ceu, na Praceta Maria Lamas, 
junto da Avenida da Europa,  
também resultante de uma par- 
ceria com a ARS-LVT.
O estudo era necessário para a 
elaboração dos projetos de exe- 
cução de arquitetura e especia-
lidades, nomeadamente de es-
truturas, para os dois edifícios 
previstos, um da futura Unida- 
de de Saúde Familiar do Bairro 
do Liceu e outro da direção do 
Agrupamento de Centros de 
Saúde da Arrábida (ACES Ar-
rábida).
Tal como no caso de Azeitão, 
a Câmara Municipal fica com 
a responsabilidade de ceder o  
terreno, fazer os projetos e lan- 
çar a obra, de forma protocola-
da com ARS-LVT.
O projeto de execução está em 
fase de análise das 19 propos-
tas que foram apresentadas, 
havendo a expectativa de que 
os projetos possam ser adjudi-
cados no primeiro trimestre e 
que até final de 2023 os mes-
mos estejam concluídos e seja 
aberto o concurso público para 
a construção.
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muita música nos dois palcos 
da festa com ritmos para todos 
os gostos.
Com o presidente da Câmara 
Municipal, André Martins, e a vi- 
ce-presidente, Carla Guerreiro, 
entre o público, a música mexi- 
cana dos Los Cavakitos e as so-
noridades dos Two 4 Party, for-
mados pelo DJ Vitinha e pelo DJ 
Tó Patronilho, ambos setuba-
lenses, animaram o Palco Doca 
dos Pescadores.
Noutro ponto da zona ribeirinha, 
no Palco Rockalot, instalado na 
Praia da Saúde, a música este-
ve a cargo de Jorge Nice até por 
volta das 02h00. 
As celebrações do Fim de Ano 
Azul 2022/2023 foram organi- 
zadas pela Câmara Municipal 
com o apoio da Administração 

dos Portos de Setúbal e Sesim-
bra, da Associação Baía de Se-
túbal e da Comissão Vitiviníco-
la da Península de Setúbal.

JANEIRAS NOS PAÇOS 

A tradição manda que em Dia 
de Reis o novo ano seja sauda-
do com o cantar das janeiras. 
Os Paços do Concelho são vi-
sitados anualmente, a 6 de ja-
neiro, por grupos especiais que 
não querem deixam esmorecer 
a tradição e desejam bom ano 
a todos os setubalenses com 
muita música e boa disposição.
De manhã, alunos da Academia 
de Música e Belas-Artes Luísa 
Todi cantaram vários temas e 
fizeram uma apresentação ins-
trumental de temas icónicos da 
quadra natalícia.
No final, o presidente da Câma-
ra Municipal agradeceu e retri-
buiu as saudações de Bom Ano 
Novo, distribuindo lembranças 
por todos.
Ao fim da tarde, fez-se ouvir o 
cante alentejano pela voz de 
dois grupos corais do concelho. 
O espetáculo, que lotou a entra- 
da dos Paços do Concelho com 
funcionários municipais e ele-
mentos do Executivo, a que se  
juntaram muitos populares, con- 
tou com os grupos corais alente-
janos “Amigos do Independen- 
te” e “Os Amigos dos Sadinos”. 
O presidente André Martins agra- 
deceu, reforçou os votos bom 
2023 e sublinhou que “Setúbal 
é um centro de multiculturali-
dade, onde todos vivem em har-
monia”.
No evento, que marcou o en-
cerramento da agenda cultural 
do programa “Natal em Setúbal 
2022”, o autarca destacou ainda 
que em Setúbal há “a tradição de 
receber todos os que vierem por 
bem para melhorarem as suas 
condições de vida e criarem ri-
queza no território” do concelho.

JANTAR SUSTENTÁVEL

A gastronomia foi outro ingre- 
diente que contribuiu para uma 
entrada com o pé direito no no- 
vo ano. 
O Jantar de Dia de Reis Susten- 
tável 2023, realizado a 6 de ja- 
neiro na Escola de Hotelaria e  
Turismo de Setúbal, pôs em evi-
dência produtos característicos 
da região, num evento que teve 
também um objetivo solidário.

Perto de três dezenas de pes-
soas participaram na iniciativa 
organizada pela Câmara Muni-
cipal, em parceria com a escola 
e com o apoio dos vinhos da So-
ciedade Agrícola Sangue Real, 
de Azeitão, e degustaram um 
menu especial sem desperdício 
alimentar, confecionado com 
produtos locais.
Almôndega de choco em concha  
de ostra com maionese de alho 
e ervas, bôla de tomate desi-
dratado, sopa rica de peixe com 
crouton de alho, robalo com 
puré de ervilhas e molho beur 
blanc e, para sobremesa, mil-
-folhas de arroz-doce com gela-
do de canela foi o menu confe-
cionado e servido.
Este jantar teve também um ca- 
riz solidário, com metade das 
receitas angariadas resultantes 
do pagamento da inscrição no 
evento a reverterem a favor do 
Centro de Apoio ao Sem Abrigo 
(CASA) de Setúbal. 

Dois palcos proporcionaram uma noite inteira de música em concertos gratuitos

Mais de 50 mil pessoas passaram pela festa Produtos locais geraram um jantar solidário 

A Academia Luísa Todi cantou as janeiras à Câmara Municipal

O cante alentejano não podia faltar no Dia de Reis 
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O Polo de São Julião do 
Centro Comunitário da 
União das Freguesias 
de Setúbal foi inaugu-

rado a 6 de janeiro, na Praceta 
da Ilha da Madeira, no Bairro 
do Liceu.
A abertura contou com a presen- 
ça do presidente e da vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, do 
presidente da Junta de Fregue-
sia e do presidente da Assem-
bleia de Freguesia.
O presidente da Junta, Rui Canas,  
manifestou a satisfação pelo 
cumprimento de um dos princi- 
pais objetivos da União das Fre- 
guesias de Setúbal para este 
mandato e compromissos com 
a população, a criação de um po- 
lo do Centro Comunitário na fre- 
guesia de São Julião, juntando-se 

aos já existentes nas freguesias 
de Santa Maria e Anunciada.
“Na freguesia de São Julião, no- 
meadamente na zona envolven- 
te do polo, Bairro do Liceu, Quin- 
ta das Amoreiras, Urbisado, não 
existem espaços abertos à co-
munidade para a realização de 
atividades, designadamente co- 
letividades que disponham de 

sedes que funcionem como espa- 
ços de encontro da população. 
Por essa razão, tornava-se ainda 
mais urgente a criação de um po- 
lo do Centro Comunitário aqui.”
Será, à semelhança dos outros  
polos, um espaço onde haverá um  
programa de oficinas temáticas,  
geralmente denominadas aulas,  
iniciando-se desde já as oficinas 

de Fotografia, Informática e um 
workshop de Criação Artística 
com Materiais Reciclados.
Terá atividades no equipamen-
to e no exterior, aproveitando o  
excelente espaço à volta e os par- 
ques verdes nas proximidades.
O Centro Comunitário promove 
igualmente visitas culturais e 
passeios de natureza recreativa,  

patrimonial e cultural, envolven- 
do já centenas de utentes da 
União das Freguesias.
O presidente da Junta de Fregue- 
sia agradeceu também “o fun-
damental apoio da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, sem o qual não 
teria sido possível alcançar este 
objetivo, pois a Câmara Munici-
pal permitiu que as instalações 
do Polo de São Julião da Biblio-
teca Municipal, com algumas al- 
terações no seu interior, passas- 
sem a acolher os dois equipamen- 
tos, o polo da Biblioteca Municipal 
e o polo do Centro Comunitário”.
O presidente da Câmara Muni-
cipal de Setúbal, André Martins, 
lembrou a total disponibilidade  
do município para aceitar e 
apoiar este projeto da União das  
Freguesias de Setúbal, reforçan- 
do a importância deste equipa- 
mento para a população dos bair- 
ros envolventes como espaço de  
sociabilidade e de participação 
cívica, de partilha de experiên-
cias e de saberes, e promotor de  
uma vida ativa.
Sublinhou ainda a forma de tra- 
balho em parceria entre a Câma- 
ra Municipal e as Juntas de Fre-
guesia, que tem possibilitado a  
viabilização de muitas ações em  
benefício das populações da ci-
dade e do concelho.
A tarde inaugural contou anima- 
ção musical protagonizado pe- 
lo duo Nuno & Pedro e um lan-
che convívio que assinalou con-
juntamente o Dia de Reis.

Rui Canas manifestou satisfação pelo cumprimento de um dos principais objetivos do mandato

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL | NOVO POLO COMUNITÁRIO

Espaço aberto
à comunidade

O território de São 
Julião dispõe de um 
novo espaço aberto 
à comunidade para a 
realização de um vasto 
conjunto de atividades, 
a realizar no interior 
e na envolvente do 
edifício. Será ainda o 
ponto de partida para 
visitas de diversa 
natureza

O veículo da junta de freguesia desloca-se aos locais por marcação

nUma viatura Renault Master 
de cabine dupla procede à 
recolha de monos no território 
azeitonense no âmbito de um 
investimento feito pela Junta 
de Freguesia de Azeitão, o que 
se traduz num aumento 
substancial da capacidade 
operacional.
O veículo, que foi adquirido por 
35 mil euros, permite a recolha 
de detritos de grandes 
dimensões, evitando-se assim 
que acabem por ser despejados 
em locais impróprios, infração 
que é punível com o pagamento 
de uma coima.
O trabalho desenvolvido pela 
viatura da Junta de Freguesia 
resulta num aumento da 

qualidade do serviço prestado à 
população e da própria proteção 
ambiental do território. Tudo por 

“Azeitão ainda mais limpa!”.
Os pedidos de recolha de monos 
por parte dos interessados, 

assim como de resíduos de 
jardim e sacos de entulho, 
devem ser feitos para os 
serviços da Junta de Freguesia 
de Azeitão pelo e-mail 
geral@jfreg-azeitao.com ou em 
Vila Nogueira (917 655 286 | 
212 199 930), Vendas 
(916 987 180 | 212 180 694) 
ou Brejos (933 808 347 | 
212 191 318).
Os cidadãos têm ainda a 
possibilidade de proceder 
à entrega dos detritos no 
Centro de Recolha de Resíduos 
do Choilo, serviço que funciona 
de segunda-feira a sábado, 
das 08h00 às 16h00, com 
interrupção das 12h00 
às 13h00.

VIATURA OPERA NA RECOLHA DE MONOS
AZEITÃOUF DE SETÚBAL

FOTOGRAFIAS
DE REFUGIADOS

nUma exposição de fotografia 
de Joana Bom, patente 
na Escola Conde Ferreira – 
Centro de Recursos 
Educativos e Culturais da 
União das Freguesias de 
Setúbal, apresenta um olhar 
sobre o fluxo de refugiados 
que tentam chegar à Europa.
A autora acompanhou o 
percurso de refugiados na 
Grécia e na Macedónia e os 
campos de refugiados onde 
são instalados.
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A Unidade Local de Proteção Civil de S. Sebastião deu resposta aos problemas gerados pela intempérie

nA Junta de Freguesia de S. 
Sebastião criou duas brigadas 
de intervenção, compostas por 
seis trabalhadores operacionais 
e dois membros do executivo, 
apoiados por meios técnicos, 
cuja ação foi fundamental para 
reduzir os impactes negativos 
das condições meteorológicas 
adversas sentidas no território.
Durante as vésperas dos alertas 
emitidos pela Autoridade 
Nacional de Emergência 
e Proteção Civil, que apontavam 
para a ocorrência de 
precipitação persistente e forte, 
as brigadas, criadas no âmbito 
da Unidade Local de Proteção 
Civil de S. Sebastião, 
intensificaram os trabalhos 
de limpeza em diversas zonas, 
com o objetivo de reduzir o risco 
de cheias e inundações. 
Apoiadas por uma varredora 
mecânica, um soprador e um 
veículo ligeiro de mercadorias, 
as brigadas atuaram durante 
os dias e madrugadas de 8, 9, 
12, 13, 14 e 19 de dezembro, 

antes e durante as intempéries, 
acompanhando as situações 
e agindo de forma célere na 
desobstrução de sumidouros 
nos locais mais críticos, 
favorecendo a drenagem das 
águas pluviais.
A ação da Junta de Freguesia 

de S. Sebastião permitiu 
regularizar rapidamente 
as situações pontuais de 
alagamento da via pública, 
o que se refletiu no reduzido 
número de ocorrências no 
território.
As principais intervenções 

ocorreram na Praça de 
Portugal, Fontainhas, túnel do 
Quebedo, Rua dos Pinheirinhos, 
Avenida Mestre Lima de Freitas, 
Estrada da Graça, Rua Soeiro 
Pereira Gomes, Avenida 
da Bela Vista e Alameda das 
Palmeiras.

MAU TEMPO: JUNTA
REFORÇA LIMPEZA

u Intervenção melhora 
condições de acesso 
e segurança

AZEITÃO
MELHORIA 
DE ESPAÇO 
PÚBLICO

nUma obra procedeu à 
infraestruturação de um 
espaço público na zona de 
Vila Nogueira de Azeitão, 
para melhorar a circulação, 
a acessibilidade e as 
condições de segurança 
dos moradores.
A intervenção realizou-se 
nas traseiras de um grupo 
lotes de habitação que 
confina com as ruas Dr. Luís 
Furtado, Dr. Francisco 
Gonçalves de Oliveira e 
Sebastião Quaresma, para 
dotar aquela área pública 
de condições dignas de 
circulação pedonal e 
instalar um sistema de 
drenagem de águas pluviais 
eficaz.
Apesar de os arruamentos 
contíguos já se encontrarem 
dotados das infraestruturas 
de drenagem de águas 
pluviais, faltava implementar 
um eficaz sistema de 
drenagem de águas pluviais 
dos lotes e do próprio 
espaço público objeto da 
intervenção.
A obra, promovida pela 
Câmara Municipal de 
Setúbal numa empreitada 
no valor de cerca de 10 mil 
euros, incluiu a instalação 
dos troços dos sistemas de 
drenagem de águas pluviais 
e a colocação de lancis 
de delimitação do espaço 
destinado à manutenção 
do arvoredo existente e 
da calçada de vidraço nos 
passeios, com acesso ao 
interior dos lotes para 
veículos automóveis.

SÃO SEBASTIÃO

BREVES

A Avenida Francisco Fernandes foi alvo de intervenções de melhoria, 
executadas pela Junta de Freguesia de S. Sebastião, em parceria 
com a Câmara Municipal de Setúbal. As obras, que incidiram sobre o 
lado oposto à Escola Básica e Secundária da Bela Vista e um pequeno 
troço junto à interseção com a Avenida da Bela Vista, incluíram a 
substituição do piso em lajetas e a colocação de pavê na área em terra 
batida. Além de requalificar a área pedonal expectante, a empreitada 
abrangeu uma intervenção no estacionamento automóvel, para 
acolher mais veículos. O piso foi asfaltado pelos serviços municipais.

A Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra continua a 
trabalhar na manutenção da via pública ao assegurar a limpeza de 
valetas e sumidouros em vários locais. A equipa operacional da junta 
de freguesia procede regularmente à manutenção e limpeza destes 
equipamentos, trabalho essencial para mitigar o risco de obstrução e 
consequente acumulação de água na via pública. A autarquia apela a 
quem identifique situações de valetas ou sumidouros obstruídos que 
o comunique esta ocorrência diretamente à junta de freguesia pelo 
telefone 265 706 124 ou pelo endereço de e-mail geral@jf-gpag.pt.

u

INTERVENÇÃO NA AV. FRANCISCO FERNANDES
SÃO SEBASTIÃO

MANUTENÇÃO DE VALETAS E SUMIDOUROS
GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
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Prova de atletismo
percorre freguesia

Joana Fonseca e Samuel 
Freire venceram, a 7 
de janeiro, a 24ª São 
Silvestre do Sado, que 

contou com a participação es-
pecial dos campeões olímpicos 
de atletismo Rosa Mota e Pedro 
Pichardo, padrinhos da prova.
Samuel Freire, do Vitória Fute-  
bol Clube, percorreu os 10 qui- 
lómetros do percurso pelas 
ruas da freguesia do Sado em 
30m45s, superando José Veiga,  
da Associação de Jovens da  
Landeira, com o tempo 32m09s,  
e Carlos Papacinza, do NDC 
Odemira, com 32m19s.

Na vertente feminina, Joana Fon- 
seca, a participar a título indivi- 
dual, foi a vencedora, com o tem- 
po de 35m37s, seguida de Joana 
Gomes, também a título indivi-
dual, com 36m17s, e de Kcénia 
Bougrova, da Run Tejo – Prevent 
Sprain, com 36m59s.
A São Silvestre do Sado é “uma 
referência no panorama da prá-
tica desportiva setubalense” e 
“uma aposta ganha da autar-
quia, da freguesia do Sado e, aci-

ma de tudo, do movimento asso-
ciativo”, afirmou o vereador do 
Desporto da Câmara Municipal 
de Setúbal, Pedro Pina.
Além da competição principal, 
que reuniu 356 atletas de dife-
rentes pontos do país, o evento 
de atletismo contou ainda com 
uma caminhada de cinco quiló- 
metros e com a Corrida dos Fla-
mingos, para os mais novos.
A 24ª São Silvestre do Sado,  
com partida e chegada defronte 

da sede da União Cultural, Re-
creativa e Desportiva Praiense, 
contou com um momento de 
convívio com ceia de caldo ver-
de, bifanas e bebidas, a que se 
seguiu a cerimónia de entrega 
de prémios.
A competição foi organizada pe- 
la União Cultural Recreativa e 
Desportiva Praiense, pela Câma- 
ra Municipal, pela Junta de Fre-
guesia do Sado e pelo Instituto 
Politécnico de Setúbal.

São Silvestre do Sado 
regressa para edição 
que contou com 
as superestrelas do 
atletismo Rosa Mota e 
Pedro Pichardo. Os dez 
quilómetros da prova 
foram percorridos por 
três centenas e meia 
de atletas

A competição é já uma referência no panorama da prática desportiva setubalense

u AZEITÃO | TRADIÇÃO. Habitantes das aldeias da 
Piedade, São Pedro e Portela cantaram os Reis, cumprindo 
uma tradição centenária cultural que fazem questão 
de manter, a qual apenas registou interrupção durante a 
pandemia. O Largo da Aldeia da Piedade recebeu, na noite 
de 6 de janeiro, esta celebração de cariz popular que serve 
para dar as boas-vindas ao novo ano.

SADO | SÃO SILVESTRE JUNTA 350 PARTICIPANTES
UF DE SETÚBAL
CENTRO 
COMUNITÁRIO 
COM GALA 
PARA UTENTES

A Gala de Natal do Centro 
Comunitário da União das 
Freguesias de Setúbal 
realizou-se a 16 de 
dezembro, no pavilhão do 
Clube Naval Setubalense, 
com a participação de duas 
centenas e meia de pessoas.
Utentes do centro comunitário, 
professores, parceiros e 
movimento associativo do 
território encheram o recinto 
de amizade, solidariedade e 
carinho. 
O presidente da Junta, Rui 
Canas, e o vereador Pedro 
Pina sublinharam os valores 
da solidariedade e da paz 
como desejos superiores e 
coletivos para 2023. 
Na animação participaram 
Deolinda de Jesus, Susana 
Martins, André Patrão, 
Catarina Branco, a escola de 
danças de salão Ritmus, a 
associação de Capoeira Água 
de Beber e o grupo do Centro 
Comunitário do projeto 
Dança 55+.

O 6º Festival Internacional de 
Acordeão de São Sebastião, 
realizado a 27 de novembro, 
no Auditório Bocage, homena-
geou o acordeonista e bailarino 
parisiense Michel de Roubaix, 
um dos pioneiros do sapateado 
em Portugal, onde vive há 
cerca de quatro décadas.
“Esta é uma homenagem mais 
que justa, pelo seu percurso 
de vida e por tudo o que já nos 
mostrou”, assinalou o 
presidente da Junta de 
Freguesia de S. Sebastião, 
Nuno Costa, autarquia que 
organizou o  evento, em 
conjunto com a Associação 
dos Acordeonistas de Portugal 
(AAP) e com o apoio da 

Câmara Municipal de Setúbal.
O autarca agradeceu à direção 
da AAP por ter trazido de novo 
“o acordeão para as nossas vidas”.
Em representação do município, 
o vereador Carlos Rabaçal 
recordou que está em curso 
a criação do Plano Estratégico 
de Cultura de Setúbal, “para 

conceber o que vai ser, no futuro, 
a cultura no concelho”.
Emocionado e ansioso por atuar, 
após as entregas de lembranças 
por parte das entidades, Michel 
de Roubaix, envergando o seu 
traje habitual, de boina, camisola 
às riscas e calçado de sapateado, 
tocou o acordeão e dançou em 
simultâneo, entusiasmando 
os cerca de 200 espetadores 
presentes, que cantaram 
e bateram palmas ao ritmo 
da música. 
Além do homenageado, atuaram 
os acordeonistas Vítor Apolo, 
Vítor Pastor, Andreia Sofia 
Rodrigues e Leonel Mateus, 
neste caso com o trompetista 
Jean-Marc Charmier.

SÃO SEBASTIÃO
FESTIVAL DE ACORDEÃO PRESTA TRIBUTO A MICHEL ‘SAPATEADO’ 
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ser possível “voltar a animar a 
população sénior, que merece 
estas iniciativas organizadas 
pelo poder local”, considerando 
que “revelam a importância da 
proximidade do poder local com 
as populações”.
A compositora, acordeonista 
e cantora Celina da Piedade 
mostrou-se emocionada por 
atuar na freguesia onde cresceu, 
estudou e onde continua a ter 
residência, animando os seniores 
com uma atuação de cerca de 
quarenta minutos, com músicas 
de raiz portuguesa.
O Coro de São Sebastião, dirigido 
por Vítor Lourenço, foi o primeiro 
grupo do Espaço MaiorIdade a 
pisar o palco, apresentando um 
reportório variado que incluiu 
o cante alentejano, o fado e a 
música popular portuguesa.
Seguiu-se o espetáculo Palavras 
e Sonhos – Curta História de um 
Escritor, interpretado por uma 
dezena de seniores que formam 
o Grupo de Teatro Sénior do 
Espaço MaiorIdade, sob orientação 
do professor Luís Sanches.
O espetáculo prosseguiu com a 
Orquestra de Flautas de Bisel, 
igualmente dirigida pelo 
maestro Vítor Lourenço. 
A música continuou com a 
atuação do Grupo Cantares de 
Tradição de Manuela Concei-
ção e Ricardo Baptista, que, 
acompanhado por três músicos 
exibiram vestes tradicionais 
produzidas pelos participantes 
e animaram o público com 
cantares populares.

u SADO | ANIMAÇÃO. A Junta de Freguesia do Sado 
promoveu, a 5 de janeiro, uma festa para as crianças das 
escolas do 1º ciclo e dos jardins de infância. O evento, na 
sede do Rancho Folclórico de Praias do Sado, com 275 
crianças da freguesia, incluiu a apresentação da peça de 
teatro “A Bela e o Monstro” pelo Teatroesfera, um espetáculo 
de magia por Acácio Guerreiro e oferta de lanche.

nMúsica, canto coral, teatro e 
tradição foram algumas das 
expressões artísticas exibidas 
no passado dia 11 de dezembro, 
no auditório da Escola Secundária 
D. João II, durante a Festa de Natal 
Sénior organizada pela Junta de 
Freguesia de São Sebastião.
O espetáculo natalício, ao qual 
assistiram cerca de trezentas 
pessoas, foi composto por 
algumas demonstrações do 
trabalho artístico desenvolvido por 
seniores do Espaço MaiorIdade, 
dinamizado pela Junta de 
Freguesia de S. Sebastião, pelas 
atuações de um grupo sénior 

convidado e por um miniconcerto 
da artista Celina da Piedade.
No início da festa, Luís de Matos, 
do executivo da Junta de 
Freguesia de São Sebastião 
(JFSS), demonstrou o regozijo 
pela realização de “mais um 
momento de convívio e partilha, 
criado pela junta freguesia em 
prol dos seus seniores, após dois 
anos de interregno”.
Ao lado dos restantes membros 
do executivo, e em representação 
do presidente da JFSS, que por 
motivos imprevistos não pôde 
marcar presença no evento, 
o autarca frisou que a Festa de 

Natal Sénior é uma das iniciativas 
das quais o executivo não abdica, 
para proporcionar momentos 
culturais de qualidade a “pessoas 
que já deram muito de si e 
contribuíram para o país que 
temos”. 
O responsável destacou a 
participação salutar dos 
seniores do Espaço MaiorIdade no 
espetáculo, projeto promovido 
pela JFSS que incentiva o 
envelhecimento ativo. 
Durante o evento, o presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
André Martins, mostrou-se 
satisfeito por, após a pandemia, 

Festa de Natal mostrou o trabalho artístico desenvolvido por seniores do Espaço MaiorIdade

EVENTO ARTÍSTICO 
JUNTA 300 SENIORES

SÃO SEBASTIÃO

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
FESTA UNE 
GERAÇÕES

A comunidade educativa 
da freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra contou com uma 
Festa de Natal no dia 12 
de dezembro, no salão da 
Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica 
“Força de Todos”.
Mais de duzentas crianças, 
acompanhadas dos 
professores e assistentes 
operacionais, assistiram à 
peça de teatro “Um presente 
especial”, do GATEM – 
Espelho Mágico, que aborda 
nos valores das relações 
intergeracionais entre o avô 
Diogo e a neta Rita, com 
música, animação e fantasia.
Esta atividade foi 
proporcionada numa parceria 
entre a junta de freguesia, 
a cooperativa de habitação 
e a companhia de teatro.

O Auditório Bocage acolheu, 
a 18 de dezembro, uma 
sessão gratuita de 
“Cinema para famílias”, 
iniciativa promovida pela 
Junta de Freguesia de 
S. Sebastião, em parceria com 
a Associação Cinematográfica 
50 Cuts.
A exibição do filme de 
animação “Missão Yeti, em 
Busca do Homem das Neves” 
preencheu a manhã de 18 
de dezembro no Auditório 
Bocage, onde algumas 
famílias se reuniram para 
desfrutar de um momento 
de lazer. 
A iniciativa decorre da vontade 
de proporcionar o acesso 

gratuito e descentralizado a 
eventos de lazer e cultura, no 
âmbito da programação do 
Auditório Bocage, equipamento 
cultural criado pela Junta de 

Freguesia de S. Sebastião para 
servir a comunidade.
Os valores da amizade e do 
respeito pela diferença estão 
patentes neste filme, que tem 
também uma mensagem 
de consciencialização sobre 
a exploração dos animais. 
O “Cinema para famílias” tem 
já agendada uma nova sessão 
gratuita para 19 de fevereiro, 
pelas 10h00, com a 
apresentação de três 
curtas-metragens de Charlie 
Chaplin, celebrizado como 
Charlot.
A exibição, no Auditório 
Bocage, é antecedida de uma 
divertida sessão de pinturas 
faciais para os mais pequenos.

SÃO SEBASTIÃO
AUDITÓRIO BOCAGE RECEBE CINEMA PARA FAMÍLIAS
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Conselho valida 
terceiro plano social
nO Conselho Local de Ação So-
cial de Setúbal reuniu-se a 14 de  
dezembro na Sala de Sessões 
dos Paços do Concelho para 
apresentar e validar o 3º PDS – 
Plano de Desenvolvimento So-
cial para o Concelho de Setúbal 
2021-2027.
O documento resulta do traba-
lho realizado ao longo dos últi- 
mos dois anos de forma cola-

borativa através de oficinas de 
coprodução de “Inteligenciação 
Coletiva”, juntamente com os 
parceiros da Rede Social e com 
a população.
O PDS assenta nos quatro eixos 
de intervenção Rede Social; Di-
reitos Sociais; Desigualdades Es- 
truturais e Respostas a Necessi- 
dades Específicas; e Oportunida- 
des de Desenvolvimento e de 

Bem-Estar e Desafios Emergen- 
tes no Território.
Está ainda previsto que o dese-
nho e a consolidação deste tra-
balho de coprodução venham a  
ter expressão numa Carta de Com- 
promisso a celebrar em 2023.
A reunião, dirigida pelo vereador 
dos Direitos Sociais da autarquia 
e presidente do CLASS – Conse-
lho Local de Ação Social de Setú- 
bal, Pedro Pina, que contou com 
a participação de 44 entidades 
do concelho, serviu ainda para 
admitir dois novos parceiros, a  
Associação Cultural Novas Ideias 
e o Rotary Clube de Setúbal.Mais de quatro dezenas de entidades estiveram representadas na reunião

A Câmara Municipal es- 
tá a trabalhar em par- 
ceria com o Centro 
de Convívio dos Ex-

-Alunos do Orfanato Municipal 
de Setúbal para desenvolver um 
projeto museológico que vai per- 
mitir a partilha com o público e 
a preservação do espólio da an-
tiga reprografia da instituição.
O anúncio da intenção de cria-
ção da Casa-Memória da Repro-
grafia do Orfanato Municipal de  
Setúbal foi feito pelo vereador 
da Cultura, Pedro Pina, a 17 de 
dezembro, na sessão de lança-
mento de um livro sobre o ofí-
cio de tipógrafo, da autoria de 
um antigo aluno.

“Estamos a trabalhar empenha-
damente para que todo este le-
gado seja partilhado e sirva de 
memória futura para que nin-
guém se esqueça que estes ho-
mens nos deixaram referências 
para o mundo que queremos.”
Na apresentação da obra “O Ti- 
pógrafo”, de António dos San-
tos, realizada na Casa da Baía, 
Pedro Pina indicou que a autar- 
quia está a trabalhar para esta-
belecer um protocolo de cola-
boração com o Centro de Con-
vívio dos Ex-Alunos, no âmbito 
do qual será feito um inventário 
das peças da antiga reprografia 
do orfanato que se encontram 
num espaço localizado na Casa 

da Baía com vista à criação da 
futura Casa-Memória.
António dos Santos foi um dos 
alunos que aprenderam a profis- 
são de tipógrafo na antiga repro- 
grafia do orfanato, experiência 
da qual resultou o livro, à venda 
na Casa da Baía, no qual resgata 
histórias e curiosidades sobre o 
ofício.
“Aprendi muito na reprografia do 
orfanato com grandes mestres 
do ofício que me ajudaram a ali-
mentar o sonho de ser um tipó-
grafo. Este é mais um livro que 
escrevo inspirado na saudade e 
vivências que sempre me acom-
panharam quando internado no 
Orfanato Municipal de Setúbal.”

PROJETO PRESERVA ESPÓLIO DA ANTIGA REPROGRAFIA 

A Casa da Baía vai 
acolher a Casa-Memória 
da Reprografia 
do Orfanato Municipal 
de Setúbal. O projeto 
foi anunciado na 
apresentação de um 
livro de um antigo 
aluno

Autarquia perpetua 
memória de orfanato

O vereador Pedro Pina anunciou a intenção de criação da Casa-Memória da Reprografia do Orfanato Municipal de Setúbal

HORTAS URBANAS 
RECOLHEM 
ALIMENTOS

A angariação de bens 
essenciais para proporcionar 
um Natal melhor a pessoas 
em situação vulnerável foi 
o objetivo de uma campanha 
organizada pela Câmara 
Municipal em parceria com 
a comunidade do projeto 
Hortas Urbanas de Setúbal.
À semelhança de anos 
anteriores, a autarquia e a 
comunidade de hortelões das 
hortas comunitárias, localizadas 
nos Viveiros Municipais das 
Amoreiras, apelaram à 
participação dos setubalenses 
na Campanha Natal Solidário 
2022, que visou angariar 
alimentos, produtos de higiene 
ou dádivas em dinheiro para 
doar à CASA – Centro de 
Apoio aos Sem-Abrigo.
Alimentos não perecíveis ou 
produtos frescos, como os 
hortícolas – os quais também 
foram doados pelos próprios 
hortelões –, seriam entregues 
na portaria das Hortas 
Urbanas de Setúbal.
Criado em 2013, o projeto das 
hortas comunitárias visa 
promover a prática da 
agricultura sustentável e 
estimular a convivência social 
e a economia dos agregados 
familiares, servindo ainda, em 
alguns casos, como um 
complemento económico 
para os agregados familiares.
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As medidas extraordi- 
nárias aprovadas pe- 
la Câmara Municipal  
de Setúbal para 2023 

destinadas a atenuar os efeitos 
do agravamento da situação eco- 
nómica e social incluem, na área 
da educação, ações que servem de  
apoio às famílias, em particular às  
crianças e jovens do concelho.
Refeições escolares gratuitas, re- 
forço de lanche e isenção do pa- 
gamento das atividades de apoio 
à família para os alunos do es-
calão A e B do abono de família e  
transporte escolar gratuito para 
todos os alunos do concelho são 
algumas das medidas adotadas 
na área da educação.
Foi ainda reforçado o valor atri- 

buído às escolas para material 
de desgaste no ensino obrigató- 
rio, alargado o apoio concedido 
para visitas de estudo para os 
estudantes que se encontram no 
escalão B do abono de família e 
o transporte escolar gratuito em 
circuitos especiais, transporte 
adaptado e/ou acompanhado.
Com estes reforços, a autarquia  
tem como objetivo contribuir para  
o bem-estar das crianças e jovens  
do concelho de Setúbal, em prol 
de um ensino de qualidade.

REFORÇO FINANCEIRO

Para materializar algumas des-
tas medidas, a autarquia apro-

vou, a 4 de janeiro, o reforço de  
três apoios financeiros às es-
colas para um valor superior a 
160 mil euros, o que constitui 
um aumento significativo em 
relação aos montantes atribuí-
dos regularmente.
Uma das ações é a transferência 
de 80 mil euros para os agru-
pamentos de escolas e escolas 
não agrupadas para reforço dos  
lanches dos alunos e a atribuição 
aos agrupamentos de escolas 
Este apoio destina-se à aquisi- 
ção de géneros alimentares para 
o lanche dos estudantes dos 2º  
e 3º ciclos e ensino secundá- 
rio, beneficiários dos escalões  
A e B do abono de família, no 
ano de 2023.
Outra proposta aprovada pelo 
município é a cedência de 49 mil  
137 euros para aquisição de ma- 
terial de desgaste pelos agrupa- 
mentos de escolas, o que dupli-
ca o valor atribuído no ano leti-
vo anterior.
Este apoio tem em conta que o  
funcionamento das escolas do 
1º ciclo do ensino básico, pela 
natureza da população que ser- 
ve e pela especificidade do ser-
viço educativo que presta, con- 
duz a um desgaste dos materiais 
e recursos utilizados que não se 
compadece com apoios pon-
tuais e esporádicos.
O terceiro apoio, de 31 mil 440 
euros, destina-se às visitas de es- 
tudo, atividades que favorecem 
a aquisição de conhecimentos, 
facilitam a socialização e facul-
tam a interligação entre teoria e  
prática, constituindo-se como um  
complemento para desenvolver 
os conteúdos programáticos, 
tornando-os mais significativos.
Este apoio financeiro, que já 
abrangia os beneficiários do 1º 
escalão, foi alargado pelo muni- 
cípio aos alunos do 1º ciclo com 
o 2º escalão do abono de família.

MEDIDAS ESPECIAIS BENEFICIAM FAMÍLIAS E ALUNOS

Para mitigar os efeitos 
da crise económica e 
social em 2023, a Câmara 
Municipal aumentou 
os apoios às escolas e 
alunos. Foram reforçadas 
as verbas para refeições, 
lanches, transportes, 
visitas de estudo 
e material de desgaste 
rápido, em benefício 
das crianças e jovens 
mais carenciados

Câmara aumenta 
apoios às escolas

Crianças e jovens 
visitam biblioteca
nCerca de 80 crianças e jovens 
participantes no projeto Férias 
no Bairro, integrado no progra-
ma Nosso Bairro, Nossa Cidade, 
ficaram a conhecer a Biblioteca 
Pública Municipal de Setúbal nos 
dias 19 e 20 de dezembro.
Com idades compreendidas en-

tre os 6 e os 12 anos, as crianças e 
jovens visitaram algumas áreas 
e valências da biblioteca, como 
os serviços de catalogação de 
documentos, bem como as sa-
las de leitura e a sala infantoju-
venil, na qual assistiram a uma 
sessão de animação da leitura.

Os visitantes tiveram, a oportu-
nidade de ver a exposição “Faróis 
de Portugal Continental”, mos- 
tra da autoria do artista plástico 
Madureira Pais que esteve paten- 
te ao público até ao final do ano.
A ação, promovida pelo progra- 
ma municipal Nosso Bairro, Nos- 
sa Cidade, inseriu-se num pro-
jeto que tem como objetivo dar 
a conhecer de forma educativa, 
ao longo das interrupções leti-
vas, os vários espaços e servi-
ços municipais.A ação desenvolveu-se no âmbito do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade

Escolas com reforço de verbas do município em várias áreas

Câmara aumentou apoios para refeições, lanches, transportes, visitas de estudo e material de desgaste rápido
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Acordo estabelece 
cedência de instalações 
e criação de dois novos 
espaços. Protocolo da 
autarquia envolve clube 
e associação de ténis 
de Setúbal e Federação 
Portuguesa de Ténis

A Câmara Municipal ce- 
deu os campos de jo- 
gos do Parque da Be- 
la Vista ao Clube de 

Ténis de Setúbal, por 16 anos, 
para potenciar a oferta das in-
fraestruturas desportivas no 
concelho e melhorar as condi-
ções para a prática do desporto.
Em cerimónia realizada a 16 de 
dezembro nos Paços do Conce-
lho, o presidente André Mar-
tins afirmou que a cedência ao 
clube da gestão e utilização dos 
Campos Desportivos do Parque 
Verde da Bela Vista, proprieda-
de do município, tem um “signi-
ficado muito importante para a 
comunidade setubalense”.
O autarca saudou o clube, a As-
sociação de Ténis de Setúbal e a 
Federação Portuguesa de Ténis, 
as partes envolvidas no protoco- 

lo assinado. “Nesta parceria que 
aqui estabelecemos fazemos um 
caminho para criar melhores con- 
dições para a prática desportiva.”
André Martins recordou que 
aqueles campos desportivos es- 
tavam “num processo com algu- 
ma degradação” e considerou que  
“quem tem conhecimento e uma 
dedicação maior a estas ativida- 
des” possui “melhores condições”  
para os preservar.
O reforço da oferta de campos de 
ténis modernos no concelho é 
um dos objetivos do protocolo, 
que define a cedência dos cam-

pos ao clube, para a promoção 
e desenvolvimento da prática do 
ténis e dos desportos de raque-

te, com a colaboração da asso-
ciação distrital e da federação.
As três entidades vão requalifi- 

car e modernizar o equipamen- 
to municipal composto por dois 
campos de ténis, dois campos 
de basquetebol, um campo de 
futebol/futsal e um edifício de 
apoio, numa área de seis mil me- 
tros quadrados.
Além da melhoria das condições 
existentes, o projeto contempla 
a criação de novas estruturas que 
potenciem a oferta desportiva, 
a formação de recursos huma-
nos especializados, a promoção 
da prática do ténis e desportos 
de raquete e o seu desenvolvi-
mento nas vertentes formativa, 
recreativa e competitiva.
São ainda objetivos a estrutura-
ção e apoio a equipas represen-
tativas da cidade, do concelho e 
do distrito e o apoio continua-
do à organização em Setúbal de 
competições de ténis de nível 
local, regional, nacional e inter-
nacional.
O clube compromete-se a repa-
vimentar os dois campos de té-
nis existentes, no prazo de um 
ano, e a criar dois novos campos, 
no prazo de três, devendo ainda 
apresentar à autarquia um pla-
no anual e plurianual de desen-
volvimento e dinamização dos 
espaços concessionados.
A federação comparticipa em 50  
por cento dos custos de recon- 
versão dos dois campos de té-
nis e da criação dos dois novos  
courts, num máximo de 50 mil 
euros por ano, sendo, tal como 
a associação, parceira na dina- 
mização de atividades a reali-
zar e no apoio à organização de 
eventos e torneios que promo- 
vam os clubes e Setúbal como des- 
tino de eleição para o desporto 
e para o turismo desportivo.

Os Campos de Jogos do Parque Verde da Bela Vista vão criar condições para mais oferta desportiva no concelho

CAMPOS DA BELA VISTA CEDIDOS AO CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL

Protocolo aumenta 
oferta desportiva

Campeões em cadeiras de rodas homenageados
nA Câmara Municipal homena-
geou a 2 de dezembro a Federa- 
ção de Andebol de Portugal, o se- 
lecionador nacional Danilo Fer-
reira e o jogador Euclides Soares 
pelos títulos europeu e mundial 
de andebol em cadeira de rodas.
“Obrigado, acima de tudo, por se-
rem excelentes no que fazem e por 
honrarem, com grande empenho, 
as camisolas que envergam e que  
são, afinal, as camisolas de Setú- 
bal. Por isso, é também a cidade 
que hoje aqui vos agradece, como 
se pode ver pela sala cheia. A cida- 
de que vos homenageia por que-
rerem viver e jogar sem barreiras 

nem impedimentos”, afirmou o 
presidente da Câmara.
Em homenagem no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, André 
Martins considerou “inspirador 
para todos” o exemplo “de supe-
ração, de vontade, de força” dado 
por Danilo Ferreira, que tam-
bém é treinador da equipa prin-
cipal de andebol do Clube Naval 
Setubalense, e Euclides Soares, 
atleta da mesma instituição na 
variante de cadeira de rodas.
“Impossível é uma palavra que não  
está no léxico destes atletas e, por  
isso, temos de os felicitar calorosa- 
mente e, mais do que isso, temos 

de continuar a tudo fazer para os 
apoiar, para que possam sempre ir  
mais longe, para que possam con- 
tinuar a vencer. Provaram há dias 

que não há impossíveis, quando aju-
daram Portugal a sagrar-se cam- 
peão mundial e europeu de ande-
bol em cadeira de rodas”, acentuou.

A Câmara Municipal pretendeu 
agradecer-lhes “pessoal e frater-
nalmente” um feito que “engran-
dece a todos como comunidade se- 
tubalense” e dizer-lhes que “Setú- 
bal é uma cidade que valoriza in-
tensamente o desporto e o traba-
lho de todos os atletas” que nela 
fazem desporto. 
O presidente da Federação de An- 
debol de Portugal (FAP), Luís Mi- 
guel Laranjeiro, afirmou que o 
trabalho no desporto adaptado  
tem “pouco reconhecimento” e ga- 
rantiu que o organismo se dedi- 
ca a ele por uma questão de igual- 
dade. “Se cada um fizer um pe-
queno esforço para a integração, 
o mundo será melhor.”

O andebol em cadeiras de rodas foi campeão mundial e europeu

Protocolo envolve município e clube, associação e federação de ténis
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Casa Luísa Todi 
avança em 2023

O presidente da Câma-
ra Municipal de Se-
túbal, André Martins, 
anunciou a 9 de janei- 

ro que as obras de requalifi- 
cação da Casa Luísa Todi avan- 
çam em 2023 e que será pro- 
movido um novo festival líri- 
co dedicado à cantora, que com- 
pletaria este ano o 270º aniver-
sário.
Uma cerimónia com deposição 
de flores na glorieta localizada 
na Avenida Luísa Todi marcou 
as celebrações do nascimento 

da artista setubalense, com as 
presenças de vereadores e de  
responsáveis da Junta de Fre- 
guesia de São Sebastião, da 
União das Freguesias de Setúbal, 
da LASA – Liga dos Amigos de 
Setúbal e Azeitão, da UNISETI – 
Universidade Sénior de Setúbal 
e do Centro de Estudos Boca-
geanos.
Na evocação, André Martins rea- 
firmou o compromisso assumi- 
do pela Câmara Municipal de 
continuar a honrar o legado de  
Luísa Todi, designadamente com 

a requalificação da casa onde 
nasceu a cantora, na Rua da Bra- 
sileira, que será transformada 
num polo de cultura.
“As obras vão avançar este ano, 
o mais breve possível”, garan-
tiu André Martins.
O autarca assumiu ainda ou-
tro compromisso no âmbito da 
aposta de valorização do canto 
lírico em Setúbal, lançando o 
desafio às instituições setuba-
lenses para se juntarem à Câ-
mara Municipal na realização 
de um festival de canto lírico. 

CULTURA

ANÚNCIO NO ANIVERSÁRIO DA CANTORA LÍRICA

Setúbal vai ter um novo 
polo cultural. A criação 
da Casa Luísa Todi, 
mais um equipamento 
municipal, avança este 
ano. O anúncio foi 
feito na celebração do 
aniversário da cantora 
lírica

Metropolitana saúda Novo Ano
nA Orquestra Metropolitana de 
Lisboa saudou o novo ano com 
um concerto no Fórum Muni-
cipal Luísa Todi, a 5 de janeiro, 
que juntou valsas e polcas aus-
tríacas a música erudita do Bra-
sil, por ocasião do bicentenário 
da independência do país.
O maestro brasileiro Evandro 
Matté conduziu a Metropolitana 
pelas habituais valsas e polcas 
da família Strauss e por cinco te- 
mas dos compositores brasilei-
ros Carlos Gomes, Alberto Ne-

pomuceno, Camargo Guarnieri 
e Francisco Mignone.
O programa incluiu a ópera “Al- 
vorada” e a abertura da ópera “O  
Guarani”, de Carlos Gomes, a  
valsa “Música das Esferas”, de  
Josef Strauss, a polca rápida “Sob  
Trovões e Relâmpagos”, as pol- 
cas “Tritsch-Tratsch” e “Annen” e  
a valsa “Danúbio Azul”, de Johann  
Strauss II, “Batuque”, de Alberto 
Nepomuceno, e “Congada”, da  
ópera “O Contratador de Dia-
mantes”, de Francisco Mignone.Concerto juntou valsas e polcas a música erudita brasileira

O presidente André Martins falou na Casa Luísa Todi e num festival de canto lírico

A ARTE 
DO RETRATO

GRANDE MARCHA 
COM INSCRIÇÕES

Uma exposição com mais 
de três dezenas de trabalhos 
de pintura, desenho, gravura e 
escultura sobre as múltiplas 
leituras do retrato nas artes 
plásticas está patente até ao 
dia 2 de abril no Museu de 
Setúbal/Convento de Jesus.
“O retrato nas artes 
plásticas. Múltiplas leituras”, 
mostra inaugurada a 14 de 
janeiro, é composta por obras 
de vários artistas entre os 
séculos XVII e XX, as quais 
pertencem ao acervo do 
Museu de Setúbal.
Retratos de homens e 
mulheres representados 
em 33 pinturas com várias 
técnicas, gravuras, desenhos 
e esculturas podem ser 
apreciados nesta exposição 
que conduz a uma reflexão 
sobre os diferentes objetivos 
que um retrato pode ter e a 
evolução deste tipo de 
trabalho ao longo da história.

A edição de 2023 das 
Marchas Populares de 
Setúbal, a realizar em junho, 
está a aceitar candidaturas 
para a “Grande Marcha” até 
31 de março.
As inscrições para o concurso 
musical, com o tema “O poeta 
da Arrábida”, devem ser feitas 
para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Cultura 
e Património da autarquia, 
dicul@mun-setubal.pt. 
As composições têm de ser 
inéditas e respeitar uma lista 
de critérios, como obedecer 
ao género marcha popular, 
serem em língua portuguesa, 
aludirem às festas dos 
santos populares e versarem 
sobre Sebastião da Gama.
O regulamento encontra-se 
disponível no site da 
autarquia, em 
www.mun-setubal.pt
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Universidade Sénior 
amplia instalações

A melhoria das condi- 
ções de conforto para 
os utilizadores da 
UNISETI – Universi- 

dade Sénior de Setúbal é o prin-
cipal objetivo de uma interven-
ção executada pela Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal nas instala-
ções localizadas no Parque do 
Bonfim.
A obra, no valor de 150 mil euros 
e que representa a primeira fa- 
se de um projeto de ampliação 
e adaptação das instalações da 
UNISETI, contemplou a constru- 
ção de um auditório e de uma 
sala destinada à prática de ioga.
A intervenção optou por uma 

solução modular prefabricada 
de modo a integrá-la em termos 
construtivos no edifício existen- 
te e numa área de espaço ver-
de público como é o Parque do 
Bonfim. 
Escolheu-se, assim, um tipo de 
construção ligeira em madeira, 
com o objetivo de ser o menos 
intrusiva possível, tanto na fase 

de execução de obra, quanto 
após a conclusão. 
Os dois novos volumes do edifí-
cio, instalados em janeiro, têm 
uma área total de construção 
de 111 metros quadrados, com 
um pé direito de 3,38 metros na 
zona do auditório e de 2,88 na 
sala de ioga.
Os trabalhos realizados incluí- 

ram o nivelamento do terreno e 
abertura de fundações, seguin- 
do-se a execução de uma cama- 
da em tout-venant para base de  
fundações em betão armado, das  
estruturas do piso e cobertura 
em madeira lamelada colada e 
da estrutura das paredes exte-
riores e interiores em madeira 
maciça tratada.

OBRAS EXECUTADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Os utilizadores 
da Universidade Sénior 
de Setúbal vão dispor 
de renovadas condições 
de conforto. A instalação 
de dois monoblocos 
permite a criação de 
um auditório e de uma 
sala destinada à prática 
de ioga 

Os monoblocos em madeira, integrados no espaço envolvente, são para auditório e sala de ioga

Dinamismo nos 101 anos de ‘Os 13’
nA vice-presidente da Câmara 
Municipal, Carla Guerreiro, feli-
citou a 1 de dezembro o Grupo 
Desportivo Setubalense “Os 13” 
pelo 101º aniversário, subli-
nhando o papel desempenhado 
pela coletividade na dinamiza-
ção cultural do concelho.
“Nesta casa faz-se muita ativida- 
de, não só com os moradores do 
bairro, mas também com pes-
soas de outros locais da cidade 
que vêm aqui desenvolver várias 
iniciativas. É muito importante 
vermos as coletividades assim a  

mexer”, acentuou a autarca na ses-
são solene comemorativa, rea- 
lizada na sede da associação, na 
Rua Camilo Castelo Branco.
Carla Guerreiro enalteceu o pa-
pel desempenhado pelo movi-
mento associativo na sociedade 
e salientou que a Câmara Muni-
cipal “não se pode substituir a 
este movimento popular genuíno 
das pessoas”. 
A vice-presidente defendeu que  
a relação entre o município e as  
coletividades deve ser de “coo-
peração e generosidade” e desta- 

cou as medidas aprovadas para 
o ano 2023, que constituem “um 
apoio extra” para o movimento 
associativo e as instituições de so- 
lidariedade social do concelho.
No final da sessão solene, foram 
cantados os parabéns e sopra-
das as velas do bolo de aniver-
sário.
As comemorações do Grupo Des- 
portivo Setubalense “Os 13” con- 
templaram, igualmente, um des- 
file, com início na Praceta Luís 
Villa Verde, com a participação 
da Fanfarra do Agrupamento de  
Escuteiros 64 de São José, o 
qual antecedeu o tradicional 
hastear da bandeira na sede da 
instituição.Carla Guerreiro enalteceu o papel desempenhado pela coletividade

MERGULHO 
SOLIDÁRIO 
DE ANO NOVO 

Dezenas de pessoas 
desafiaram o frio e 
participaram, a 1 de janeiro, 
na Praia da Figueirinha, no 
quarto Mergulho Motard 
Solidário, promovido pelo 
Moto Clube de Setúbal a 
favor da Associação Nacional 
de Cuidadores Informais 
– Panóplia de Heróis.
A iniciativa, que contou com 
o apoio da Câmara Municipal, 
e na qual o presidente André 
Martins marcou presença, teve 
como objetivos homenagear 
os cuidadores informais, 
sensibilizar a população para 
esta realidade e angariar 
fundos para a associação, 
através da venda de artigos 
de vestuário.
O primeiro dia do ano começou 
com uma concentração na 
Praça de Bocage, de onde os 
motards partiram para um 
passeio na Arrábida, parando 
depois na Praia da Figueirinha, 
na qual dezenas de pessoas 
deram o primeiro mergulho 
do ano.
A quarta edição do Mergulho 
Motard Solidário reuniu 
pessoas que cuidam ou 
cuidaram, de forma regular 
ou permanente, de familiares 
e outros cidadãos em 
situação de dependência.




