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CÂMARA MUNICIPAL
Paços do Concelho
Praça de Bocage 265 541 500

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

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

Edifício Ciprestes
Avenida dos Ciprestes, 15
265 247 810

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

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

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

Casa da Baía
Avenida Luísa Todi, 468 
265 545 010

Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442

Turismo – Azeitão
Praça da República, 47
212 180 729

Complexo Municipal
de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

UTILIDADE
Emergência | 112

Saúde 24 | 808 242 424

Hospital | 265 549 000

Bombeiros Sapadores
265 522 122

Bombeiros Voluntários
265 538 090

Capitania | 265 548 270

Apoio à Vítima | 116 006

Violência Doméstica | 800 202 148

Crianças e Jovens | 265 550 600

PSP | 265 522 018

GNR | 265 522 022 ED
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AGENDA DESTAQUES DE MARÇO 2023u

XII MARATONA DE 
POESIA DE SETÚBAL O HOMEM PRIMEIRO TROPEÇA, DEPOIS ANDA, 

DEPOIS CORRE, UM DIA VOARÁ

FLORBELA 
ESPANCA

PAPILLON

Encontros e conversas informais 
com a poesia para celebrar 
“Poetas dos Cem Anos – Eugénio 
de Andrade, Mário Cesariny 
e Natália Correia”.

Leitura encenada do Monstro Colectivo de excertos da obra “Memorial 
do Convento”, de José Saramago. A criação e interpretação é de Graça Ochoa 
e Ricardo Guerreiro Campos e a imagem de Samir Noorali.

Sessão com cinema e poesia 
de Florbela Espanca.

O músico apresenta o segundo 
trabalho de originais, “Jony Driver”   GratuitoGratuito | Org.: CMS

Gratuito

21 . TER | 09H30//19H00
18 . SAB | 21H30

28 . TER | 14H30

24 . SEX | 21H00

Fórum Municipal 
Luísa Todi

Biblioteca Municipal 
Serviços Centrais Casa da Cultura

DE MOZART AOS 
TEATROS DE PARIS

A Orquestra Académica 
Metropolitana apresenta-se em 
concerto com direção musical 
de Jean-Marc Burfin.

25 . SAB | 21H00

Fórum Municipal 
Luísa Todi

Escola Museu Conde 
de Ferreira

DESPORTO 
À BEIRA-RIO

Segunda edição do evento 
de promoção e demonstração 
de atividades coletivas 
e individuais de terra e mar.

25 . SAB | 10H00//19H00

Parque Urbano 
de Albarquel

PRIMEIRO PLANO   4-5
Conferência revela estratégia 
para o desenvolvimento

LOCAL  6-8
Câmara passa a gerir áreas 
públicas da zona ribeirinha  
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Suspeitas lançadas sobre acolhimento 
de refugiados não se confirmam

SETÚBAL EM MOVIMENTO

A Assembleia Municipal decidiu, em 2022, criar uma Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara e dos Serviços 
Municipais no Acolhimento de Refugiados Ucranianos em Setúbal, cujos trabalhos chegaram, entretanto, ao fim, tendo o relatório 
produzido por esta comissão sido votado e aprovado na reunião deste órgão em 24 de fevereiro passado.
O relatório não confirma nenhuma das graves e infundadas suspeitas lançadas, no fim de abril de 2022, sobre a atuação da 

Câmara Municipal no processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal. Comprova, por outro lado, em alguns dos depoimentos 
que foram prestados à comissão por responsáveis de entidades da administração central, que existia uma relação de colaboração destas 
entidades com a associação EDINTSVO e com os seus dirigentes no que diz respeito ao acolhimento e integração de cidadãos de vários 
países de leste, em particular de ucranianos.
Tais depoimentos demonstram, ainda, que o processo de acolhimento promovido pela autarquia decorreu com eficiência, correspondendo 
às necessidades de quem procurou os serviços municipais.
O relatório, perante a mais do que evidente falta de indícios de uma hipotética má conduta neste caso, limita-se a apontar uma suposta 
“falta de sensibilidade” da Câmara Municipal, conclusão puramente subjetiva e apenas sustentada em algumas convicções pessoais.
Com este relatório saem completamente frustradas as intenções daqueles que acusaram a Câmara Municipal de Setúbal, o seu executivo e 
os serviços municipais de intenções malévolas no acolhimento de refugiados, colocando em causa, com calúnias inaceitáveis, o trabalho do 
município e dos seus trabalhadores. Trabalho que sempre foi reconhecido por várias entidades pela sua seriedade e qualidade.
Este caso nasce após afirmações e suspeitas levantadas, no dia 8 de abril de 2022, pela embaixadora da Ucrânia em Portugal sobre 

o acolhimento de refugiados em Setúbal.
A este propósito, a Câmara Municipal solicitou ao 
primeiro-ministro que, com a máxima celeridade, clarificasse 
a credibilidade daquelas suspeitas.
Decorria ainda deste pedido de “clarificação” que, caso 
o Governo entendesse que as suspeitas lançadas pela então 

embaixadora eram credíveis, deveria, de imediato, ter informado a Câmara Municipal de Setúbal − e as outras autarquias onde existem 
associações de imigrantes alvo de suspeitas − da necessidade de adotar medidas, o que não aconteceu. 
É ainda relevante relembrar que, mais tarde, no próprio dia em que foram divulgadas as notícias sobre o acolhimento de refugiados ucranianos 
em Setúbal (29 de abril de 2022), pedi, na minha qualidade de presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que o Governo investigasse 
todos os procedimentos do município nesta matéria e manifestei a minha total disponibilidade para prestar os necessários esclarecimentos 
onde para tal fosse solicitado, nomeadamente na Assembleia da República.
A EDINTSVO, a associação de imigrantes de leste visada neste processo, cooperou ininterruptamente com a Câmara Municipal de Setúbal 
desde 2005, por via de protocolos estabelecidos entre as duas partes. Nunca e em nenhuma circunstância foi esta autarquia informada por 
qualquer entidade oficial de atos ou condutas suspeitas imputadas aos dirigentes desta associação.
A Câmara Municipal de Setúbal e o seu presidente condenam, como tem sido demonstrado em várias moções aprovadas e posições 
divulgadas, a guerra e a invasão da Ucrânia. Condenamos, igualmente, todo o aproveitamento da grave e dramática situação dos refugiados 
ucranianos para fins políticos, para promoção de vaidades ou conquista fácil de audiências e de leitores.
Lamentamos, uma vez mais, profundamente toda a campanha de calúnias e falsidades montada em torno deste caso.
Lamentamos, igualmente, que, com toda a campanha negativa lançada sobre a receção de refugiados da Ucrânia pela Câmara Municipal 
de Setúbal, se tenha penalizado, em primeiro lugar, os próprios refugiados, já que esta autarquia se viu obrigada a limitar este trabalho 
de apoio aos que fugiam da guerra.

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

A campanha negativa lançada sobre a receção 
de refugiados da Ucrânia em Setúbal penalizou, 
em primeiro lugar, os próprios refugiados

POLÍCIA SAÚDE FIGUEIRINHA
É urgente o reforço do efetivo policial em permanência 
em Setúbal para anular a carência operacional para a 
qual o município tem vindo a alertar, pelo menos, nos 
últimos dez anos. Esta foi a principal preocupação que 
transmiti à senhora secretária de Estado da Administração 
Interna nas cerimónias do 96º aniversário do comando 
distrital da PSP. Sabemos que se anunciam novas 
entradas nos quadros da PSP, mas também sabemos 
que, a seguir a essas novas entradas, há vagas 
de saídas por tempo de serviço, voltando-se, assim, 
quase à estaca zero. Voltei, também, a manifestar 
à senhora secretária de Estado a disponibilidade de 
meios e recursos camarários para contribuir para a 
melhoria de instalações da PSP, de forma a conceder 
aos agentes melhores condições no desempenho das 
missões, assim como destaquei a cedência já efetuada 
de um terreno para a construção de novas instalações 
do Comando Distrital de Setúbal.

Com os presidentes das Câmaras Municipais de 
Palmela e Sesimbra pedi, em reunião realizada em 
fevereiro com o senhor ministro da Saúde, que o 
Governo tome medidas para incentivar os profissionais 
a optarem por trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. 
O que esperamos é que o Governo tome medidas no 
sentido de criar os incentivos para que os profissionais 
de saúde venham para o Serviço Nacional de Saúde. 
Coloquei ao senhor ministro a questão da eventual 
integração do Hospital Ortopédico do Outão no Hospital 
de São Bernardo, recordando que este serviço não 
deve ser posto em causa com qualquer decisão menos 
avisada. Manuel Pizarro revelou que, neste momento, 
nada está decidido sobre o hospital ortopédico, que, 
como reafirmaram os três autarcas presentes neste 
encontro, deve ser considerado um serviço e um 
hospital de referência na região e também de 
referência nacional. 

A Câmara Municipal de Setúbal detetou um bloco de 
rocha de grandes dimensões, que apresenta indícios 
de instabilidade e uma extensa fissura de afastamento, 
logo a seguir à Praia da Figueirinha, no sentido do Creiro. 
Perante tal situação de risco, decidi tomar um conjunto 
de medidas que visam a proteção de vidas e bens. 
Sabemos bem as dificuldades que esta situação causa 
a quem utiliza as nossas praias, mas a verdade é que 
não podíamos, de forma alguma, deixar de tomar as 
medidas que se impunham. Face ao risco decorrente 
da circulação de viaturas e pessoas, e no âmbito da 
ativação do Plano de Emergência de Proteção Civil, em 
situação de Alerta, determinei o encerramento daquele 
troço de estrada até à definitiva resolução do problema, 
que passa pela adoção de medidas de contenção 
e eliminação do risco, que consistirá no desmonte 
da rocha e recuperação da arriba, com posterior 
reposição dos sistemas de proteção e contenção.ED
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senvolvimento do concelho, o 
porto de Setúbal, “um potencial 
de desenvolvimento” localizado 
na cidade, “mas que tem um im-
pacte em toda a região” e para 
além dela, como sublinhou.
“Para Setúbal, hoje, o rio e os 
oceanos são fontes de vida, de ri-
queza natural, ambiental e eco-
lógica, são meios que suportam 
a mobilidade de pessoas e bens e,  
por isso, representam valores que 
requerem uma visão integrada 
e uma estratégia de desenvolvi-
mento sustentável, sob pena de 
estrangularmos a galinha dos 
ovos de ouro”, referiu.
André Martins salientou as preo- 
cupações com os tempos atuais,  
que classificou como “difíceis” em  
função da guerra na Ucrânia e 
da “problemática da ação am-
biental, ou da emergência am-
biental”.
Sustentou que “as ameaças são 

O presidente da Câma-
ra Municipal de Se-
túbal, André Martins, 
anunciou, em finais de  

janeiro, a estratégia para o de-

senvolvimento do concelho, ten- 
do em conta os problemas, as 
vantagens e as potencialidades 
existentes.
Num jantar-conferência, com or- 

ganização do Rotary Club de Se- 
túbal, dedicado a analisar a re-
lação com o rio e o mar, o autar-
ca enquadrou a sua intervenção 
“num foco muito central” do de-

Uma conferência do 
Rotary Club de Setúbal 
deu a conhecer os eixos 
orientadores da 
estratégia de modernização 
do concelho. 
As potencialidades 
de desenvolvimento 
económico, já com 
investimentos 
programados, estão na 
linha da frente. Sempre 
com a preocupação da 
sustentabilidade, num 
território com mais 
de 60 por cento de área 
protegida

O rio, o mar e a internacionalização são os eixos para a estratégia de desenvolvimento sustentável do concelho de Setúbal

Setúbal goza de condições naturais que captam investimentos conducentes à modernização

Presidente aponta 
estratégia para Setúbal

CONFERÊNCIA DESTACA BENEFÍCIOS DO RIO EM TODO O CONCELHO
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muitas” e defendeu uma “visão 
ecologista”, baseada numa “re-
lação harmoniosa” e sustentá-
vel com a natureza, com a qual 
se procuram “mais e melhores 
condições de vida”.
André Martins afirmou que “aos 
eleitos locais pode cair como uma 
luva” a reflexão ecologista “pen-
sar global, agir local”. “Ao longo 
destes últimos 20 anos, o poder 
local em Setúbal tem procura-
do percorrer estes caminhos do 
pensamento.”

LOCALIZAÇÃO

Na apresentação, perante res-
ponsáveis de diversas áreas de  
interesse sociedade local, o au- 
tarca abordou o desenvolvimen- 
to local subordinado ao tema “Se- 
túbal, o Rio e os Oceanos”, re-
conhecendo que a “localização 
da cidade e do concelho é abso-
lutamente determinante para a 
definição de uma estratégia de 
desenvolvimento”.
Analisou os impactes para o con- 
celho relacionados com a loca- 
lização “na charneira entre a Área 
Metropolitana de Lisboa e o 
Alentejo” e com o facto de “mais 
de 60 por cento” do território ser 
área protegida.
A este propósito, recordou o 
“imenso valor patrimonial e am- 
biental” do Parque Natural da Ar- 
rábida, do Parque Marinho Luiz 

Saldanha e da Reserva Natural  
do Estuário do Sado, o que “con- 
fere a Setúbal responsabilidade 
acrescida na defesa do ambiente”.
Afirmou que a existência do por- 
to de Setúbal configura “poten-
cialidades na criação de novas 
dinâmicas económicas”, reforça- 
das pelo “conjunto industrial e 
logístico de entre Sado e Tejo”, 
pelo que é necessário “um olhar 
integrado” que promova “siner-
gias e relações de complementa-
ridade existentes”.
Isso permitirá, defendeu, que o 
concelho se torne “um impor-
tante centro de atividades pro-
dutivas, logísticas, turísticas e 
terciárias, de impacte territorial 
mais vasto do que o da Penínsu-
la de Setúbal”.
Recordou que o porto prevê in- 
vestimentos diversos “na ordem 
dos 140 milhões de euros”, além 
do “reforço do hub náutica de 
recreio”, com o desenvolvimen-
to da Villa Náutica em Santa 
Catarina e a Marina de Setúbal, 
um projeto “prioritário” no va-
lor “previsto de 60 milhões de 
euros”, resultante do trabalho 
em parceria com a Adminis-
tração dos Portos de Setúbal e 
Sesimbra.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Referindo-se ao Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento de Se-
túbal 2026 e à Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Setúbal, 
André Martins acentuou que es- 
tes documentos permitem a re-
generação e revitalização urba- 
na, a proteção da estrutura eco- 
lógica e sustentabilidade dos 
usos dos recursos naturais, a 
coesão e inovação social e a es-
tratégia de especialização inte-
ligente.
A habitação qualificada a cus-
tos controlados e a mobilidade 
e acessibilidade foram alguns 
elementos destacados na área 
da coesão e inovação social, en- 
quanto especialização do porto,  
desenvolvimento logístico de  
apoio ao porto e zonas indus- 
triais, náutica de recreio, pro-
moção e atração de investimen-
to e qualificação dos trabalha-
dores foram apontados como 
determinantes na estratégia de 
especialização inteligente.
“A estratégia de internacionali- 
zação qualificada de Setúbal, que  
pressupõe a prospeção de merca-
dos e o estabelecimento de par- 

cerias que valorizem o trabalho 
desenvolvido no concelho”, foi 
igualmente sublinhada, bem 
como as empresas existentes e 
os investimentos previstos nos 
parques empresariais BlueBiz 
e Sapec.

AMBIENTE

Na área ambiental, lembrou que 
um dos eixos do Plano Estraté-
gico é “Setúbal mais sustentá-
vel” e que o município tem tra-
balhado com várias parcerias, 
como nos Planos de Adaptação 
às Alterações Climáticas do ter-
ritório Arrábida – Setúbal, Se-
simbra e Palmela.
O Parque Urbano da Várzea, que  
“nos próximos dias” vai receber  
o anel principal de rega e mais 
cerca de 1400 árvores, foi apon- 
tado como uma “medida con-
creta de adaptação climática”, 
tendo este inverno provado que 
as suas bacias de retenção “fun-
cionam” e “defenderam a baixa 
de Setúbal de cenários de inun-
dação graves”.
Setúbal, que se pretende con-
solidar como “centro urbano de  
relevância regional e nacional”, 
é, como referiu o autarca, uma 
Cidade Educadora e preocupa-
da com o consumo local sus-
tentável, com a reabilitação ur- 
bana, com a melhoria das con-
dições de mobilidade urbana 
sustentável e com a qualidade 
da habitação.
Neste caso, lembrou que, no âm- 
bito da Estratégia Local de Habi- 
tação, o município avançou com 
20 operações, no valor total de 
192 milhões de euros, para rea-
bilitar 13 bairros, 414 edifícios 
e 1875 habitações municipais.
O presidente do Rotary Club de 
Setúbal, Frederico Nascimento, 
afirmou que Setúbal “não exis-
tiria se não houvesse o rio e o 
oceano” e que os seus habitan-
tes foram sendo afastados das 
margens com o processo que 
permitiu à cidade ganhar espa-
ço ao Sado.
“Fomos erguendo muros em ca- 
madas e, dessa forma, fomos 
criando artificialmente dificul- 
dades na fruição do rio e do ocea- 
no pela sua população. Gradual-
mente, estamos a criar as condi-
ções para que a população volte 
ao contacto direto com o seu rio 
e o seu oceano, sem perder de 
vista a importância económica 
da atividade portuária”, referiu.

O porto prevê investimentos de centena e meia de milhares de euros

O presidente André Martins apresentou a estratégia numa conferência

O Parque Urbano da Várzea está a ser criado como o maior do género na cidade

Setúbal assume-se como um território atrativo para quem vive, trabalha ou visita

Há investimentos previstos para os parques industriais do concelho
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A plantação de mais de  
1290 árvores é um 
dos mais recentes in- 
vestimentos da Câma- 

ra Municipal de Setúbal no de-
senvolvimento da zona da Vár-
zea enquanto espaço naturali-
zado dentro da cidade.
Pinheiros, freixos, choupos, sal-
gueiros e oliveiras, carvalhos e 
tílias são algumas das espécies 
que estão a chegar à Várzea nes- 
ta segunda fase de plantações, 
assegurada pelos serviços ca-
marários, a que se podem juntar 
voluntários.
Perto de três centenas de árvo- 
res, adquiridas no âmbito da can- 
didatura 06/REACT-EU/2021, 

com financiamento para apoios 
às alterações climáticas através 
do FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, fo-
ram já plantadas.
O projeto do Parque Urbano da  
Várzea, destinado a criar a maior 
infraestrutura do género no con- 
celho, incluirá outras plantações  
arbóreas, assim como aumento 
do número de percursos, requa-
lificação do edificado e reforço  
da iluminação pública.

A criação de quiosques e de uma  
área infantil, entre outros equi-
pamentos, faz igualmente par-
te do projeto para este espaço 
único no território, com prima- 
zia à estrutura natural de frui-
ção pública, numa lógica de de-
senvolvimento sustentável.

REGA SUSTENTÁVEL

Desde fevereiro, está a ser im-
plantado um anel de rega, obra 

estruturante que assume parti- 
cular importância no desenvol-
vimento do Parque Urbano da 
Várzea, num sistema automati-
zado com uma estação meteo-
rológica que possibilita uma re- 
ga sustentável, económica e pro- 
motora do uso racional da água.
A intervenção, com a duração  
prevista de quatro meses, des- 
tina-se a implementar um siste- 
ma de valorização eco-hidroló- 
gica do espaço envolvente da Ri- 

beira do Livramento, com con-
ceção da rede de rega dos espa-
ços verdes.
Com esta empreitada de perto 
de 600 mil euros, financiada no 
âmbito de fundos comunitários 
de apoio à transição climática 
canalisados através do progra-
ma COMPETE 2020, é criado um 
sistema de rega fixo enterrado, 
em género de anel de regadio 
em toda a envolvência do espa-
ço, alimentado por dois furos 
e pressurizado através por um 
grupo hidropressor.
A rede possui tomadas de água 
para, em caso de avaria da rega 
mecânica, assegurar o abasteci-
mento alternativo, garantindo a  
sobrevivência da vegetação, e um 
sistema seccionamento de válvu- 
las, para que o todo não seja afe- 
tado numa avaria de uma parte.
A intervenção contempla ainda 
a execução de um conjunto de 
infraestruturas elétricas sub-
terrâneas, para alimentação de 
equipamentos e iluminação da 
zona, o que permite eliminar as 
passagens de cabos elétricos de 
superfície.

A plantação de 1290 árvores e a instalação de um anel de rega sustentável marcam uma nova fase do Parque Urbano da Várzea

A plantação de mais de 
um milhar de árvores 
está a reforçar a 
estrutura ecológica 
do território da Várzea. 
A ação é acompanhada 
da criação de um anel 
de rega, para uma gestão 
eficiente e sustentável 
da água no futuro 
parque urbano, que 
terá novos espaços 
de fruição e de lazer

Câmara planta 1290 árvores 
e cria novas áreas de lazer

INVESTIMENTO DE 600 MIL EUROS NO PARQUE DA VÁRZEA

OBRA DO MONTALVÃO A ACABAR MONTE BELO BENEFICIA TROÇO CIPRESTES COM NOVO ASFALTO

BREVES

A operação urbana de larga escala realizada pela Câmara 
Municipal na zona do Montalvão, impulsionadora de novas 
soluções de mobilidade e de fruição do espaço público, 
está na reta final, com a execução de trabalhos de 
asfaltamento nas ruas dos Arcos, Jorge de Sousa e 
Oliveira Martins, em que se incluiu a nova rotunda criada 
na interseção destes arruamentos para otimização do 
trânsito rodoviário. A obra de requalificação desta zona da 
cidade contemplou, entre outros, a renovação de redes 
de saneamento e de abastecimento de água, incluindo 
passeios mais amplo com ciclovia.

Um troço da Avenida do Alentejo, na zona do Monte Belo, 
foi reabilitado numa intervenção da Câmara Municipal, 
executada em fevereiro, para melhoria das condições 
de circulação e segurança rodoviária. A beneficiação foi 
realizada por administração direta, ou seja, com recurso 
a meios técnicos e humanos próprios da autarquia, e incluiu 
a reparação de um troço mais degradados da faixa de 
rodagem, com execução de fresagem, limpeza e execução 
de nova camada de betão betuminoso, em particular 
na zona de atravessamento pedonal, a qual foi também 
reabilitada com nova pintura. 

A repavimentação de um troço da Avenida dos Ciprestes, 
junto da Praceta da Meia Laranja, trouxe renovadas 
condições de circulação e segurança rodoviária àquele 
movimentado eixo viário setubalense. A obra foi executada 
em fevereiro pelos serviços da Câmara Municipal, com 
ações de fresagem, limpeza e asfaltamento, para reposição 
da integridade estrutural de cerca de cinquenta metros 
lineares daquela via. A beneficiação contemplou o reforço 
das condições de segurança pedonal, concretamente com 
a pintura de passadeiras na zona de interseção com a Rua 
Rui Serôdio.

u
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A Câmara Municipal de  
Setúbal passou a ter 
a gestão de toda a zo- 
na ribeirinha da ci-

dade entre o Parque Urbano de 
Albarquel e as Fontainhas, ex-
cluindo as três áreas de doca, o 
que permitirá reforçar a requa-
lificação da zona.
Esta realidade resulta de uma 
adenda ao protocolo de gestão 
partilhada do território ribeiri- 
nho entre a autarquia e a Admi- 
nistração dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra (APSS), assinada a 
2 de fevereiro.
No âmbito da implementação  
progressiva e sucessiva dos ob-
jetivos definidos para a requa-
lificação da frente ribeirinha e  
aprofundamento da relação en- 
tre a cidade e o porto, o município 
vem desenvolvendo parcerias 
com a APSS em vários domínios.
As partes celebraram um proto- 
colo para a gestão partilhada da  

área compreendida entre a Ave- 
nida José Mourinho e a Rua dos 
Trabalhadores do Mar, para a 
melhoria dos serviços de limpe- 
za, da recolha de resíduos e da 
manutenção de espaços verdes. 
O município preparou ainda li- 
nhas de trabalho e de requali-
ficação do espaço público em 
áreas com elevado potencial de 
usufruto das populações e dos 
visitantes, bem como das ativi-
dades económicas, nomeada-
mente associadas ao turismo.
A zona de gestão partilhada, que  
nos termos do protocolo inicial  
se situava entre o Parque Urba- 
no de Albarquel e a Rua dos Tra- 

balhadores do Mar com uma 
área total de 51.946 metros 
quadrados, foi agora alargada 
à área nascente, com 100.944 
metros quadrados, compreen-
dida entre a Avenida José Mou-
rinho, na interseção com a Rua 
do Clube Naval, e a Avenida Baía 
de Setúbal, até ao topo montan- 
te da Doca das Fontainhas.
A adenda ao protocolo entre as  
duas entidades formaliza, igual- 
mente, a atribuição da área a 
poente, com 42.180 metros qua- 
drados, entre o Parque Urbano 
de Albarquel e a Praia da Saúde.
A APSS atribui ao município os 
serviços da higiene urbana, da 

manutenção de espaços verdes, 
dos equipamentos e edificados 
e do licenciamento e fiscalização 
na área sob gestão partilhada. 
As duas entidades comprome-
tem-se a desenvolver estudos de  
melhoria das condições de tra-
balho para a comunidade e as ati- 
vidades turísticas e recreativas, 
designadamente no apoio a nau- 
tas, clientes das empresas marí- 
timo-turísticas e utentes da tra- 
vessia fluvial.
O protocolo vigora durante dez 
anos, com efeitos desde 1 de ja-
neiro de 2023, sendo renovável 
automaticamente por iguais pe- 
ríodos.

A autarquia pretende, com o vasto aumento da área sob gestão, reforçar a requalificação da zona

As áreas públicas da 
zona ribeirinha passam 
a ter gestão municipal, 
por acordo com 
a Administração 
dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra. O novo 
modelo estende-se 
agora entre o Parque 
Urbano de Albarquel 
e as Fontainhas

Município gere
zona ribeirinha

CÂMARA DE SETÚBAL REFORÇA LIGAÇÃO DO CONCELHO AO RIO

Risco de queda de bloco fecha troço na Arrábida
nA instabilidade de um bloco 
de rocha de grandes dimensões 
localizado na Serra da Arrábida, 
numa encosta voltada para a es- 
trada das praias, obrigou ao en- 
cerramento provisório da ligação 
entre a Figueirinha e Galapos.
O problema, detetado no iní-
cio de fevereiro no âmbito das 
ações de vigilância do Serviço 
Municipal de Proteção Civil e 
Bombeiros, levou o presidente 
da Câmara Municipal de Setú- 
bal, André Martins, a convocar 
uma reunião com as entidades 
que têm responsabilidade na-
quele território, para prepara-
ção de um plano de prevenção 
e atuação urgente destinada à 

contenção e eliminação do risco.
Da reunião com a APA – Agência  
Portuguesa do Ambiente, o ICNF 
– Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas e a em- 
presa Secil saiu a decisão de en- 
cerrar totalmente o troço da Rua 
Círio da Arrábida localizado en- 
tre as praias da Figueirinha e de 
Galapos.
A medida foi tomada pela Câ-
mara Municipal de Setúbal no 
âmbito da ativação do Plano de 
Emergência de Proteção Civil, 
em situação de Alerta.
Assim, foi proibida toda a circu-
lação rodoviária naquele troço, 
sejam veículos motorizados ou 
velocípedes, bem como pedonal,  

não sendo possível qualquer pre- 
sença humana na área para qual- 
quer fim.

O presidente André Martins fez 
um apelo especial “a toda a po-
pulação no sentido de não fre-

quentar toda a zona delimitada 
pelos sinais de perigo” na Serra 
da Arrábida.
O risco potencial elevado para 
pessoas, bens e infraestrutura 
rodoviária foi considerado ele-
vado, dada a existência de uma 
fenda de tração no topo do blo-
co com uma abertura significa-
tiva, que se propaga ao longo de 
vários metros, e um conjunto 
de fraturas que circundam essa 
massa rochosa.
Devido à urgência da situação, 
foi iniciado de imediato um Es- 
tudo Geológico e Geotécnico que 
servirá de suporte ao Projeto de  
Execução para a obra de desmon- 
te da rocha e recuperação da ar- 
riba, com posterior reposição 
dos sistemas de proteção e con-
tenção.

As medidas de contenção do risco foram desencadeadas de imediato

PROTEÇÃO 
CIVIL 
RENOVA 
ESTRUTURA

O segundo-comandante do 
novo Comando Sub-Regional 
de Emergência e Proteção 
Civil da Península de 
Setúbal, Sérgio Moura, 
apresentou, a 8 de fevereiro, 
cumprimentos ao presidente 
da Câmara Municipal 
e da Comissão Distrital 
de Proteção Civil, André 
Martins, nos Paços do 
Concelho de Setúbal.
A alteração da estrutura da 
Proteção Civil de um modelo 
distrital para um modelo 
sub-regional aconteceu 
no início de janeiro, com a 
substituição dos 18 comandos 
distritais de operações e 
socorro (CDOS) por 24 
comandos sub-regionais 
de emergência e proteção 
civil.

u O segundo-comandante 
Sérgio Moura apresentou 
cumprimentos
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Setúbal testa modelo 
de adaptação climática
A Câmara Municipal 
de Setúbal foi 
escolhida para 
participar num projeto 
europeu destinado 
a melhorar a avaliação 
de risco climático. 
A autarquia beneficiará 
de orientações 
específicas sobre as 
medidas de adaptação 
mais eficazes

Setúbal é um dos cinco  
municípios-piloto eu- 
ropeus e o único por-
tuguês a testar um mo- 

delo de adaptação climática no 
âmbito do projeto CLIMAAX.
O projeto europeu CLIMAAX – 
Climate risk and vulnerability 
assessment framework and 
toolbox vai fornecer recursos 
financeiros e analíticos e apoio 
prático à Câmara Municipal de  
Setúbal para desenvolver e me- 
lhorar a “Avaliação de Risco Cli- 
mático”, que será replicada, nu- 
ma segunda fase, em mais de meia 
centena de municípios europeus.

Setúbal ficará dotada de dados e orientações face aos comportamentos climáticos

ÚNICO MUNICÍPIO PORTUGUÊS ESCOLHIDO PELA UNIÃO EUROPEIA

Além de Setúbal, fazem parte 
desta fase inicial a cidade eslo- 
vaca de Žilina, os ministérios do  
Interior e da Proteção Ambien-
tal e Regional da Letónia, o Mi- 
nistério do Interior da Finlân-
dia e o Departamento do Inte-
rior da Catalunha, Espanha. 
Técnicos municipais e do Insti- 
tuto de Geografia e Ordenamen- 
to do Território, parceiro da au-
tarquia no projeto, estiveram 

presentes na reunião de início  
dos trabalhos, realizada em Delft, 
na Holanda, a 23 e 24 de janeiro. 
O CLIMAAX é um projeto desen- 
volvido no âmbito da Missão de 
Adaptação às Alterações Climá-
ticas da União Europeia, lança-
da oficialmente a 26 de janeiro, 
em Bruxelas, Bélgica, evento em 
que o município de Setúbal es-
teve presente.
Como signatária do documento, 

Setúbal compromete-se a poten- 
ciar a resiliência climática de for- 
ma inclusiva, envolvendo cida-
dãos, empresários, investigado- 
res e decisores políticos.
Ao participar nesta iniciativa, Se- 
túbal terá acesso a dados sobre 
o clima e a metodologias de ava- 
liação dos riscos, além de bene-
ficiar de orientações específicas 
sobre as medidas de adaptação 
mais eficazes.

Bandeira distingue políticas ambientais
nO presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, André Mar-
tins, hasteou, a 2 de fevereiro, nos  
Paços do Concelho, a Bandeira  
Verde ECOXXI 2022, galardão  
que, como destacou, reconhece  
as boas práticas de sustentabi-
lidade desenvolvidas no muni-
cípio.
A distinção, atribuída a Setúbal 
pela sexta vez consecutiva, as-
senta “na educação no sentido da  
sustentabilidade” e “na qualidade  
ambiental”, indicou o autarca.

Estes eixos “deverão ser trans-
versais à atividade de todo o 
município”, afirmou, em mais um 
Fórum de Dirigentes da Câma-
ra Municipal de Setúbal, plata-
forma que aprofunda a adoção, 
de forma transversal, de uma 
estratégia comum pelos qua-
dros da autarquia, nas mais di-
versas áreas.
“Setúbal está territorialmente 
enquadrada num enclave entre 
territórios com imenso valor pa- 
trimonial e ambiental, designa- 

damente o Parque Natural da Ar- 
rábida, o Parque Marinho Luiz Sal- 
danha e a Reserva Natural do Es- 
tuário do Sado”, recordou An-
dré Martins.
Estas áreas, acrescentou, “englo- 
bam a maior parte do território 
concelhio” e “conferem-lhe uma 
especificidade e atratividade mui- 
to relevantes”.
A Bandeira Verde ECOXXI, atri-
buída pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, como reconhe-
cimento das melhores práticas 
de sustentabilidade a nível mu-
nicipal, pontuou a candidatura 
de Setubal 63,4 por cento nos 
critérios definidos.O presidente André Martins hasteou a Bandeira ECOXXI

INQUÉRITO 
AO EDIFICADO

A Câmara Municipal de 
Setúbal está a realizar um 
inquérito junto dos 
proprietários e inquilinos do 
centro histórico, incluindo 
edifícios e espaços públicos, 
no âmbito da revisão do 
plano de intervenção desta 
área da cidade.
O inquérito é feito por 23 
alunos do 3º ano do curso 
profissional de Proteção Civil 
da Escola Secundária 
D. Manuel Martins, na 
sequência de um protocolo 
de colaboração celebrado 
entre a autarquia e o Serviço 
Municipal de Proteção Civil 
e Bombeiros com o 
estabelecimento de ensino.
Os estudantes receberam 
formação teórica e, até ao 
final de março, encontram-se 
a proceder ao preenchimento 
das fichas de inquérito, junto 
dos proprietários e inquilinos, 
e dos espaços públicos 
livres, como largos e praças, 
do centro histórico.
Nos casos das residências 
em que os ocupantes não 
se encontrem presentes 
é deixado um folheto com 
contactos dos serviços, para 
agendamento de visita em 
horário a combinar.
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Municípios reclamam
investimento na saúde
Na sequência da pressão 
feita pelos presidentes 
das câmaras de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra, 
o ministro da Saúde 
esteve uma tarde em 
Setúbal, em reuniões 
e a visitar o Hospital 
de São Bernardo. Os 
autarcas insistem que 
o problema da saúde 
na região é a falta de 
recursos humanos

O presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, 
André Martins, após 
uma visita ao Hospital  

de São Bernardo com o minis- 
tro da Saúde, no dia 15 de feve- 
reiro, instou o Governo a tomar 
medidas para incentivar os pro- 
fissionais a optarem por traba- 
lhar no Serviço Nacional de Saúde. 
O autarca foi o porta-voz dos pre- 
sidentes das câmaras municipais  
da área de influência do Centro 
Hospitalar de Setúbal (CHS), que 
também serve Palmela e Sesim- 
bra, numa tarde que incluiu duas 
reuniões com o ministro Manuel 
Pizarro, a segunda delas também 
com a administração hospitalar.
“O que nós esperamos é que o Go- 
verno tome medidas no sentido 
de criar os incentivos para que 
os profissionais venham para o 
Serviço Nacional de Saúde. Esta 

é a grande questão e nós ficamos 
à espera, mais uma vez. Sensibi- 
lizámos o senhor ministro para a  
importância de resolver este pro- 
blema, também no sentido de dar 
maior confiança às populações, 
para que as pessoas não desis-
tam”, afirmou André Martins.
Após em dezembro as partes se 
terem reunido no Ministério da 
Saúde, em Lisboa, para debater 
os constrangimentos nas urgên- 
cias do CHS, André Martins, 
acompanhado de Francisco de Je- 
sus e Álvaro Amaro, presidentes 
das câmaras de Sesimbra e Pal-
mela, destacou “o objetivo de ter  
melhores serviços de saúde e um 
Serviço Nacional de Saúde alar-
gado a cada vez mais pessoas”.
O autarca admitiu que a questão 
da eventual integração do hospi-
tal ortopédico do Outão no Hos- 
pital de São Bernardo foi coloca- 
da ao ministro e pediu “que esse 

serviço não seja posto em causa 
com qualquer decisão menos avi- 
sada”.
Aos presidentes de câmara foi di- 
to que “não está nada decidido”  
sobre o hospital ortopédico, mas  
André Martins espera que “o Ou- 
tão venha a ser considerado um 
serviço e um hospital de referên-
cia” na região e a nível nacional.
Após considerar a visita de Ma-

nuel Pizarro importante para “o  
bom funcionamento dos serviços  
de saúde”, agradeceu aos profis- 
sionais do CHS, porque têm sido 
eles “que têm permitido que se 
continue a prestar um serviço de 
qualidade”, tendo em conta as 
“disponibilidades e condições que 
existem, que não são boas”.
Os autarcas consideraram “uma 
boa notícia” o anúncio de que as 

obras de expansão do hospital 
se vão iniciar no final de março, 
embora André Martins tenha 
sublinhado que “o grande pro- 
blema que permanece e não tem 
fim à vista é o dos recursos huma- 
nos”, em vários níveis de serviços.
“Essa é uma preocupação que nos 
assola a todos. Temos a finalizar 
as obras do centro de saúde de 
Azeitão e neste momento não es- 
tá garantido que, depois, haja pro- 
fissionais de saúde para utilizar 
aquele espaço e prestar os serviços 
de que as populações precisam.”
Para o autarca, que sublinhou o  
esforço dos municípios em par- 
cerias com o Ministério da Saúde  
na construção de centros de saú- 
de, o problema resulta de “uma 
grande falta de investimento no 
Serviço Nacional de Saúde ao lon- 
go de muito anos e que continua”.
O ministro da Saúde considerou 
“essencial” a participação das au- 
tarquias nesta área, realçando que  
“o que tem acontecido na saúde”  
na região “deve-se muito ao apoio 
das câmaras municipais”, quer nos 
cuidados de saúde primários, 
quer na valorização do hospital.
Manuel Pizarro afirmou que o 
novo edifício hospitalar, pronto  
dentro de “cerca de um ano e 
meio”, vai instalar “com boas con- 
dições” as urgências de adultos 
e pediátrica, o bloco materno-
-infantil e a unidade de cuidados 
intensivos, mas reconheceu que 
“persiste uma dificuldade de re-
cursos humanos”.
Salientou a importância de dizer  
aos jovens profissionais que “são 
bem-vindos” ao Hospital de São 
Bernardo, porque a unidade de  
saúde “tem futuro”, e assegurou 
que, “já a partir deste ano”, a con- 
tratação vai ser facilitada, pas-
sando cada instituição a fazer os  
concursos para a admissão de 
jovens médicos, o que “aumenta  
a capacidade do CHS”, por ser “um 
grande espaço de formação”.

A necessidade de um reforço dos recursos humanos foi apontada ao ministro da Saúde na visita ao Hospital de S. Bernardo

MINISTRO VEIO A SETÚBAL POR PRESSÃO FEITA PELOS AUTARCAS DA REGIÃO

Setúbal, Sesimbra e Palmela têm lutado pela melhoria das condições na saúde

Primeira reunião do Fórum 
Intermunicipal de Setúbal 
apela ao reforço da capacidade 
assistencial do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

Ministro da Saúde reúne-se 
com presidentes dos municípios 
de Setúbal, Palmela e Sesimbra 
em dia de visita ao Hospital 
de São Bernardo.

Vigília à porta do Hospital 
de S. Bernardo, convocada pelo 
Fórum Intermunicipal da Saúde, 
pela valorização do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

Fórum Intermunicipal de Setúbal 
exige ao Ministério da Saúde 
medidas para normalizar as 
urgências do Centro Hospitalar 
de Setúbal.

Presidentes das câmaras 
municipais de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra discutem com 
o ministro da Saúde situação 
da saúde na região.

16-12-2021 15-02-2023 18-01-2022 19-12-2022 20-12-2022 
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A celebração dos 50 
anos do 25 de Abril 
em Setúbal com o 
programa especial 

“Venham Mais Vinte e Cincos” 
assume a preocupação de pro-
mover um conjunto de eventos 
que permitam perpetuar os va- 
lores conquistados com a Liber- 
dade e a Democracia.

Uma Feira do Livro e do Disco 
Político, a instalação de um Me-
morial a José Afonso – figura 
central nas comemorações – e 
a criação da Casa das Músicas 
dos Povos fazem parte daquilo 
que a Câmara Municipal de Se-
túbal, com parcerias, vai pro-
porcionar.
Espetáculos musicais, teatro, ci- 
nema, exposições, tertúlias e con- 
ferências integram igualmente  
a proposta para o programa co- 
memorativo dos 50 anos do 25 

de Abril, cujas linhas gerais fo- 
ram apresentadas a 28 de janei-
ro, nos Paços do Concelho, em 
reunião da Comissão de Honra 
do projeto “Venham Mais Vinte 
e Cincos”.
“Esta proposta apresenta um 
programa vasto e alargado que  
cumpre, no essencial, os obje-
tivos que definimos para estas 
comemorações, ou seja, que te- 
nham como referência a home- 
nagem a Zeca Afonso e que dei-
xem marcas físicas na cidade 

Venham mais vinte 
e cincos que Setúbal 
celebra já. A Câmara 
Municipal, com 
parcerias, está a 
promover uma 
programação que 
pretende comemorar o 
25 de Abril no presente 
de uma forma que 
deixe frutos para 
o futuro

Uma Comissão de Honra discute e valida os eventos a realizar

O presidente André Martins quer um programa que marque o concelho

A apresentação do CD Projeto Zeca Afonso foi a primeira iniciativa do ano

Câmara perpetua
conquistas de Abril

PROJETO ‘VENHAM MAIS VINTE E CINCOS’ DEIXA MARCA NO CONCELHO



JO
RN

AL
 M

UN
IC

IP
AL

M
A

R
Ç

O
 2

02
3

Siga-nos

SUPLEMENTO
DO SETÚBAL – JORNAL MUNICIPAL | N.º 88

EXPERIÊNCIA
21 anos 
(desde 2002)

RANKING
2º concelho 
no país

DIMENSÃO
Suplanta 
14 distritos

AUMENTO
8.930.365 € 
(+35%)

SETÚBAL É O SEGUNDO MUNICÍPIO DO PAÍS QUE MAIS VERBAS TRANSFERE PARA AS FREGUESIAS. EM 2023, SÃO 
QUASE NOVE MILHÕES DE EUROS. A CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA PROXIMIDADE PARA ALCANÇAR EFICÁCIA. AS 
AUTARQUIAS APLAUDEM A ESTRATÉGIA. AS POPULAÇÕES BENEFICIAM DOS RESULTADOS. O MODELO ESTÁ A SER 
AVALIADO NO TERRENO EM VISITAS DE TRABALHO.

SETÚBAL É EXEMPLO
A DESCENTRALIZAR
PARA AS FREGUESIAS
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nA Câmara Municipal de Se-
túbal aposta forte na descen-
tralização de competências 
para as juntas de freguesia, por 
entender que a proximidade 
destas autarquias com as po-
pulações permite uma melhor 
prestação de serviços e a re-
solução mais rápida de peque-
nos problemas.
“A descentralização pretende 
contribuir para que a proximi-
dade da junta de freguesia re-
solva de forma mais imediata, 
mais célere, as dificuldades e  
os problemas sentidos pelas po- 
pulações. É nesta relação que 
nós trabalhamos, é nesta re-
lação que nós construímos um 
futuro melhor para todos”, re-
fere o presidente da Câmara, 
André Martins.
Em 2023, a descentralização de 
competências implica a trans-
ferência de um total de 8 mi-
lhões, 930 mil e 365 euros da 
Câmara Municipal para as cin-
co juntas de freguesia, o que re- 
presenta mais 2 milhões, 338 
mil e 517 euros do que estava  
inicialmente previsto para 
2022, ou seja, um aumento su- 
perior a 35 por cento no com-
parativo dos dois anos.
Em junho de 2022, na sequên-
cia de um acordo com as jun-
tas de freguesia, foi aprovada 
uma alteração dos valores das 
transferências de competên- 
cias para esse ano, o que re-
presentou um reforço de qua-
se 742 mil euros em relação 
ao que estava previsto no iní-
cio do ano, devido a atualiza-

A EFICÁCIA 
DA PROXIMIDADE

SETÚBAL LIDERA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA FREGUESIAS

O EXECUTIVO MUNICIPAL ACOMPANHA NO TERRENO, EM CADA PONTO DO CONCELHO, A EFICÁCIA DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, COMO SUCEDE COM A EB DA GÂMBIA, É UMA DAS ÁREAS DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 
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ções salariais e alguns outros 
ajustes. Por esse motivo, o au-
mento efetivo de 2022 para 
2023 cifrou-se nos 21,2 por 
cento.
Do valor total para 2023, 8 mi- 
lhões, 123 mil e 154 euros re-
ferem-se à transferência de 
competências nas áreas da ma- 
nutenção das escolas do pré-
-escolar e do 1º ciclo do ensi-
no básico, da gestão e manu-
tenção dos espaços verdes e 
da limpeza das vias e dos es-
paços públicos, contratualiza-
das entre a Câmara Municipal 
e as Juntas de Freguesia, ten-
do em conta as possibilidades 
previstas na Lei 57/2019, de 30 
de abril.
Os restantes 807 mil e 211 eu-
ros reportam-se à delegação 
de competências, resultante de  
protocolos de colaboração e 

contratos interadministrativos.
Os protocolos abrangem os po- 
los da biblioteca nas fregue-
sias do Sado e de Gâmbia-Pon- 
tes-Alto da Guerra e o posto de  

NOTA: A descentralização 
abrange os instrumentos 
de transferência e delegação 
de competências

atendimento de São Lourenço  
e São Simão da Junta de Fre- 
guesia de Azeitão. Relativamen- 
te ao ciclo anterior (2018/2022), 
regista-se a criação do polo da 

Biblioteca Pública Municipal na 
freguesia do Sado.
Os contratos interadministra-
tivos referem-se à manutenção  
de edifícios de habitação públi-

DESCENTRALIZAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS

ca, cemitérios, limpeza de edi- 
fícios municipais, sinalização, 
toponímia, calçadas e pilaretes 
e massas asfálticas.
A exclusão das competências 

807.674,00€

677.863,32€

3.342.151,70€

1.826.025,97€

2.276.650,03€

8.930.365,02€

2023

JF Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra

JF Sado

JF São Sebastião

UF Azeitão

UF Setúbal

TOTAL

A EB DO BAIRRO DA CONCEIÇÃO É UM EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DE PROXIMIDADE PARA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES

A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES É UMA DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS PARA AS FREGUESIAS, PARA GESTÃO DE ÁREAS COMO O PARQUE DO MORANGO
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que passaram a ser objeto de 
transferência para as juntas 
de freguesia – limpeza pública, 
espaços verdes e escolas – e 
o reforço da competência de 
conservação e manutenção de  
calçadas, com a inclusão da re-
posição de pilaretes, foram as 
alterações relativamente ao ci- 
clo anterior.

LINHA DA FRENTE

Com 21 anos de experiência na  
descentralização de competên- 
cias, que se iniciou em 2002 
por via de delegação de com-
petências, o município de Se-
túbal está na linha da frente, a 
nível nacional, no que diz res-
peito à transferência de com-
petências, que começou no ano 
passado.
É assim que, no âmbito da Lei 
57/2019, de 30 de abril, Se-
túbal surge este ano como o 
segundo concelho do territó-
rio continental que maior ver-
ba dedica à transferência de 
competências, a seguir a Lou-
res, que transfere 12 milhões, 
493 mil e 878 euros.
No entanto, tendo em conta que, 
segundo os Censos de 2021, 
Setúbal tem 123.496 habitan-
tes e Loures 201.590, o muni- 
cípio de Setúbal transfere um  
valor médio por habitante supe- 
rior – 65,8 euros contra 62,0.
O valor médio por freguesia é  
também superior, sendo de 1 
milhão, 624 mil e 630 euros no 

caso de Setúbal (cinco fregue- 
sias) e de 1 milhão, 249 mil e 387 
euros no caso de Loures (dez).
O investimento feito no con-
celho de Setúbal nesta forma 
de descentralização assume 
tal relevância que o montante 
é superior quando comparado  
com o valor de 14 dos 18 dis-
tritos do continente, não su-

perando apenas os montantes 
globais dos distritos de Lisboa, 
Faro e Porto, além de Setúbal.
Nestas contas não entram os  
municípios de Lisboa e do Por- 
to, o primeiro porque foi alvo de 
legislação própria e o segundo  
porque não fez qualquer trans- 
ferência de competências, de-
clarando todas as competên-

cias como sendo de caráter es- 
truturante.

VISITAS AVALIAM

O executivo municipal tem rea- 
lizado visitas às freguesias para 
fazer a avaliação do processo  
de descentralização de com-
petências e verificar, no local, o 

desenvolvimento de algumas 
obras realizadas no âmbito da 
transferência de competên-
cias ou através de parcerias 
entre a Câmara Municipal, que 
cede os materiais, e as Juntas 
de Freguesia, que ficam res-
ponsáveis pela respetiva exe-
cução.
André Martins sublinha os “efei- 
tos extremamente positivos” 
da descentralização de com-
petências e recorda que a Câ- 
mara Municipal “tem vindo, ao  
longo dos anos, a insistir na  
transferência de competências  
e nas parcerias para que se 
possa operacionalizar esta ação 
de proximidade com melhores 
resultados”.
O presidente da Junta de Fre-
guesia de São Sebastião, Nuno 
Costa, que entre 2018 e 2022 
representou a região no Conse- 
lho Diretivo da Associação Na- 
cional de Freguesias (ANAFRE), 
chega mesmo a classificar o  
processo de descentralização  
de competências do município 
de Setúbal como um dos me-
lhores do país.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 2023

MUNICÍPIO VALOR (EUROS)*

LOURES 12.493.878,7
SETÚBAL 8.123.154,78
LOULÉ 7.602.069,51
SINTRA 6.750.901,39
ODIVELAS 5.613.991,21
AMADORA 5.439.171,22
VILA FRANCA DE XIRA 3.498.730,09
COIMBRA 3.368.767,65
VILA NOVA DE GAIA 3.139.034,87
TORRES VEDRAS 2.860.087,59
MAFRA 2.659.611,83
OEIRAS 2.589.404,07

Fonte: Direção-Geral das Autarquias Locais (Lei 57/2019)
* Estes valores referem-se à transferência de competências, não incluindo as verbas da delegação de competências

A Câmara Municipal 
“tem vindo, ao longo 
dos anos, a insistir 
na transferência de 
competências e nas 
parcerias para que se 
possa operacionalizar 
esta ação de 
proximidade com 
melhores resultados”

PRESIDENTE ANDRÉ MARTINS

“

AS JUNTAS DE FREGUESIA USAM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES
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alusivas ao 25 de Abril”, afirmou 
o presidente André Martins.

MARCAS DE FUTURO

O autarca destacou alguns even- 
tos que considera de “grande 
relevância no propósito de per-
petuar as comemorações dos 50  
anos do 25 de Abril e deixar mar- 
cas em Setúbal”, como é o caso 
da inauguração do Memorial a  
José Afonso, em desenvolvimen- 
to pelo artista Ricardo Crista, 
que será instalado na zona ri-
beirinha da cidade.
A criação da Casa das Músicas 
dos Povos, que tem como obje- 
tivo “perpetuar o sentir dos po-
vos” que se refletia na música 
de José Afonso, foi outra inicia-
tiva realçada pelo autarca. 
O projeto contempla iniciativas 
como workshops de músicos de  
vários países sobre técnicas de  
execução de instrumentos musi-
cais, palestras, exposições, edi- 
ções de livros sobre música po-
pular, conteúdos digitais num 
website específico e criação de 
um centro de documentação.
A criação da Feira do Livro e 
do Disco Político, cuja primeira 
edição está prevista para outu-
bro, junto do rio, integra tam-
bém o programa comemorati-
vo dos 50 anos do 25 de Abril.
“Será um espaço para que quem 
escreve e quem canta continue 
a falar da importância de fazer 
política, de afirmar as suas ra-
zões e pensamentos e marcar a 
diferença. Será um grande desa-
fio trazer esta feira e estes auto-
res a Setúbal.” 

VÁRIOS CONCERTOS

O programa “Venham Mais Vin-
te e Cincos”, iniciado no ano pas- 
sado, já contou com uma pri-
meira iniciativa em 2023, com 
o concerto de apresentação do 
CD “Projeto Zeca Afonso”, numa 
parceria entre o Conservatório 
Regional de Setúbal e a Associa- 
ção José Afonso, em espetácu-
lo realizado a 26 de janeiro, no 
Fórum Municipal Luísa Todi. 
Concertos com Xutos e Ponta-
pés, Dino D’Santiago, Adriana 
Calcanhoto, Salvador Sobral e de 
Paulo Carvalho com o filho Agir 
são destaques do programa.
Até 2025, Setúbal celebra os 50 
anos do 25 de Abril com um pro- 
grama especial com o cuidado de  
deixar uma marca no concelho.

Gratuito | Reservas: www.bol.pt
bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt 

8 € | Reservas: www.bol.pt
bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt

Gratuito 

Gratuito

GRITO DA LIBERDADE

OMIRI 
– COMTRADIÇÕES

XUTOS & PONTAPÉS

DINO D’SANTIAGO

Quinta edição do projeto criado 
sob a forma de um concerto de 
comemoração do 25 de Abril com 
a procura de envolver músicos de 
vários quadrantes estéticos. Este 
ano o palco é das mulheres, que 
reinterpretam temas ligados à 
Revolução dos Cravos.

Omiri é um dos mais originais 
projetos de reinvenção da música de 
raiz portuguesa, que mistura num 
só espetáculo práticas musicais já 
esquecidas e torna-as permeáveis e 
acessíveis à cultura dos nossos dias.

Concerto comemorativo do 25 de 
Abril protagonizado pelo expoente 
máximo do rock’n’roll em português. 
A ideia é pôr gerações inteiras, pais 
e filhos, juntos, a celebrar canções 
que já fazem parte da nossa história. 
Da nossa vida. Às 00h00, há fogo 
de artifício na Doca dos Pescadores 
para receber o Dia da Liberdade.

Concerto com figura central da música 
atual, que trabalha a tradição cabo- 
-verdiana com o peso contemporâneo 
da eletrónica global. Com um ano de 
2022 avassalador, Dino D’Santiago 
afirma-se cada vez mais como um 
dos principais protagonistas da 
música feita em português.

20 ABR . QUI // 21H30

22 ABR. SAB // 21H00 

24 ABR. SEG // 22H00

25 ABR. TER // 21H00

FÓRUM MUNICIPAL 
LUÍSA TODI

FÓRUM MUNICIPAL 
LUÍSA TODI

LARGO JOSÉ AFONSO

MERCADO MENSAL 
DE AZEITÃO

DESTAQUES DO PROGRAMA DE 2023

PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES
A Câmara Municipal de Setúbal lançou, a 18 de março 
de 2022, os fundamentos para umas comemorações 
de valorização da importância dos 50 anos do 25 de Abril, 
consubstanciadas no projeto “Venham Mais Vinte e Cincos”.
A este programa especial, desenvolvido entre 2022 e 2025, foi 
associada a figura, também setubalense, que simboliza 
o espírito da Liberdade e da participação cívica da Revolução 
dos Cravos, o cantautor José Afonso.
O objetivo é desenhar uma programação que integre um conjunto 
de iniciativas que promova a imagem de Setúbal no plano 
nacional, mobilize a participação dos cidadãos e difunda os 
valores humanistas da Liberdade, da Democracia e da Paz.
“Venham Mais Vinte e Cincos” terá também de deixar obra 
para o futuro, não se limitando a ser uma compilação avulsa 
de eventos culturais ou desportivos, de palestras, debates 
ou conferências, devendo procurar criar dinâmicas que 
enriqueçam social, política e culturalmente Setúbal.
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A criação do futuro 
parque operacional 
da Junta de Fregue-
sia de Gâmbia-Pon-

tes-Alto da Guerra, na zona da 
Quinta da Serralheira, em lote de  
terreno cedido pela Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, está a dar os 
primeiros passos com a cons-
trução da vedação.
O equipamento vai ser edificado 
na Rua das Mimosa e, afirma o 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra, Luís Custódio, a obra en- 
quadra-se numa estratégia de-
senvolvida com o propósito de 
otimizar os recursos para ser-
vir melhor as populações.
“O objetivo é criar um novo polo 
operacional, à semelhança dos 
que já existem em Gâmbia e nas 
Pontes, nesta área do território 
da freguesia que está em grande 

desenvolvimento habitacional e 
na qual a Junta realiza regular-
mente variadas operações.”
O futuro parque operacional é  
criado num lote de terreno com 
cerca de três mil metros qua-
drados e, destaca o autarca, vai  
“permitir uma gestão mais oti-
mizada dos recursos, nomeada- 
mente a nível económico, evitan-

do-se deslocações de pessoal e 
de maquinaria de outros locais”.
A construção do novo equipa- 
mento é enquadrada numa qua- 
lificação na Rua das Mimosas, 
na zona da Quinta da Serralhei- 
ra, para a qual está em desen-
volvimento um projeto que in-
clui a criação de uma zona de 
lazer com quiosque, parque in-

fantil, circuito de manutenção e 
espaços verdes.
No que respeita à requalifica-
ção da Rua das Mimosas, um ar- 
ruamento “com mais de 800 me-
tros”, salienta Luís Custódio, os 
serviços da Junta já se encon-
tram a proceder à beneficiação 
de zonas de canteiros defronte 
de zonas residenciais. 

Vedação de futuro parque operacional já está em construção

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA | EQUIPAMENTO REFORÇA SERVIÇO À PUPULAÇÃO

Parque operacional 
em construção

Um novo polo 
operacional da Junta de 
Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra 
está a ser construído 
na zona da Quinta da 
Serralheira. O objetivo é 
otimizar recursos para 
melhor servir a 
população e promover 
a reabilitação urbana 
do território

A Rua da Silveira var ter mais qualidade urbana

nA Rua da Silveira, em Brejos de 
Azeitão, está a ser requalificada 
numa intervenção feita numa 
parceria entre a Junta de 
Freguesia de Azeitão e a 
Câmara Municipal de Setúbal, 
impulsionadora de mais qualidade 
de vida para a população.
A intervenção pretende dotar 
a zona de um conjunto de 
infraestruturas urbanas, 
concretamente sistemas básicos 
de abastecimento de água e de 
saneamento, acessos pedonais 
e rodoviários.
A Rua da Silveira não dispunha, 
entre outros, de passeios e 
acessos a habitações, o que leva 

a presidente da Junta de 
Freguesia de Azeitão, Sónia Paulo, 
a referir que esta “intervenção, 

há muito reclamada pelas 
populações, está inscrita num 
caminho de parceria” que as 

autarquias estão a percorrer 
neste mandato, no qual se 
enquadra “uma série de inicia-
tivas”.
A operação urbana, integrada 
no plano de pavimentações de 
Azeitão, resulta de uma parceria 
em que o fornecimento dos 
materiais coube à Câmara 
Municipal e a execução da 
obra ficou a cargo da Junta de 
Freguesia.
Com a descentralização de 
competências, “o trabalho de 
proximidade junto das populações, 
com os recursos certos, 
torna-se cada vez mais eficaz ao 
dar resposta às necessidades”.

ARRUAMENTO MAIS URBANO
AZEITÃO

SÃO SEBASTIÃO
DRENAGEM 
OTIMIZADA

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
REPARAÇÕES 
NA REDE VIÁRIA

nAs condições de drenagem 
e escoamento de águas 
pluviais do pátio da Escola 
Básica do Monte Belo saíram 
melhoradas numa intervenção 
executada recentemente pela 
Junta de Freguesia de São 
Sebastião.
A obra centrou-se no telheiro 
existente no pátio daquele 
estabelecimento de ensino, 
beneficiado com novas 
soluções de encaminhamento 
e escoamento de águas, 
nomeadamente caleiras.
Os trabalhos incluíram ainda a 
instalação de rufos metálicos 
de vedação na junção entre as 
paredes exteriores do edifício 
e o telheiro, com o objetivo de 
minimizar o risco de infiltrações.
O telheiro da Escola Básica 
do Monte Belo já tinha sido 
anteriormente beneficiado 
pela Junta de São 
Sebastião, com instalação 
de um novo em chapas 
onduladas de zinco.

nA Junta de Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra procedeu à reparação 
da rede viária não asfaltada 
em vários pontos do território, 
a qual se encontrava danificada 
devido aos mais recentes 
meses de chuva intensa, para 
melhoria das condições de 
circulação rodoviária e pedonal.
A intervenção foi executada 
pelos serviços operacionais, 
técnicos e humanos, da Junta 
de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra que, com recurso a 
uma retroescavadora e a 
um camião, aplicou mais de 
sessenta carradas de alcatrão 
fresado em vários arruamentos 
e caminhos.
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A Avenida Coração de Maria ganhou novas soluções de mobilidade

nUma operação de reabilitação 
urbana promovida pela Junta 
de Freguesia de São Sebastião 
em parceria com a Câmara 
Municipal de Setúbal levou 
novas soluções de acessibilidade 
pedonal à Avenida Coração de 
Maria, na zona do Bairro da 
Nova Azeda.
A intervenção concluída 
recentemente incidiu na 
reabilitação de uma área 
pedonal localizada a nascente, 
no troço compreendido entre 
a ruas João de Matos Dinis e 
Padre Álvaro Teixeira, 
anteriormente em terra batida 
e agora dotado de um passeio 
em pavê.
O presidente da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, 
Nuno Costa, destaca a 
mobilidade pedonal ampliada 
naquela que é “uma das 
principais avenidas da freguesia” 
que, além de localizada numa 
área residencial densa, acolhe, 
entre outros equipamentos, 
a Escola Básica da Azeda.
A obra, com execução do 
pavimento assegurada pelos 
serviços operacionais da Junta 

e materiais cedidos pela 
Câmara, privilegia a mobilidade 
pedonal e, reforça o autarca, 
permitiu concretizar um conjunto 
de soluções para cumprir 
“a acessibilidade total do 
arruamento”.

A esta operação, que incluiu 
a execução de uma escadaria, 
apetrechada de uma área 
pedonal para pessoas com 
mobilidade reduzida, acresce 
um conjunto de beneficiações já 
realizadas pelo município, 

como a repavimentação do 
cruzamento junto da Escola 
Básica da Azeda, a ampliação 
de zonas de paragem de 
autocarros e o rebaixamento 
de passeios nas zonas de 
passadeira.

REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDA

Imóvel foi recuperado e adaptado às necessidades

nO Núcleo de Setúbal da 
Refood, associação solidária 
que presta apoio alimentar a 
famílias do concelho, vai ganhar 
um novo espaço, cedido pela 
Câmara Municipal de Setúbal, 
o qual foi reabilitado numa 
ação promovida pela Junta de 
Freguesia de São Sebastião.
As intervenções, que conferem 
melhores condições ao novo 
centro de operações da Refood, 
incluíram reabilitação no 
interior e no exterior do imóvel, 
situado no número 4 no Largo 
Eduardo Maria Duarte, no Bairro 
2 de Abril.
A reabilitação do espaço 
contemplou a reparação integral 
de paredes e tetos interiores, 
posteriormente lavados e 
pintados, a instalação de 
equipamentos elétricos, 

nomeadamente tomadas, 
interruptores e focos de 
iluminação, e a renovação de 
portas.
Os serviços operacionais da 

Junta de Freguesia de São 
Sebastião removeram ainda 
todo o mobiliário e material 
desadequado ao centro de 
operações desta associação, 

destinado a armazenar, 
acondicionar e preparar alimentos 
resgatados de parceiros para 
doar às 45 famílias apoiadas 
pela Refood.

REFOOD EM CASA NOVA
SÃO SEBASTIÃO

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
ESPAÇO PÚBLICO 
REABILITADO

SÃO SEBASTIÃO
ESCOLA 
BENEFICIADA

nUm conjunto de caleiras de 
árvores e espaços de circulação 
pedonal localizados na Rua da 
Escola foi reparado pela 
Junta de Freguesia de Gâmbia- 
-Pontes-Alto da Guerra.
A operação centrou-se na 
requalificação de caleiras de 
árvores e de áreas de calçada 
envolvente, danificadas pelo 
crescimento de raízes, o que 
permitiu repor as condições 
de segurança pedonal e 
melhorar a atratividade do 
espaço público.
Os trabalhos foram executados 
em parceria com a Câmara 
Municipal de Setúbal, que 
apoiou no corte e remoção 
das raízes com crescimento 
excessivo e que danificaram 
as caleiras e os passeios.
Já a Junta de Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
assegurou a reconstrução das 
caleiras, feitas com recurso a 
lajetas de betão, e a reparação 
das áreas pedonais em 
calçada portuguesa. 

nA Junta de Freguesia de São 
Sebastião executou trabalhos 
de manutenção em vários 
espaços da Escola Básica das 
Manteigadas, do Agrupamento 
de Escolas Ordem de Sant’Iago.
A beneficiação, para melhoria 
do conforto do edificado e das 
condições de ensino, incidiu 
em duas salas de aula e no 
refeitório, com reparação de 
paredes e tetos, a aplicação 
de fungicida e pinturas.
Estas intervenções foram 
executadas no âmbito de 
transferência de competências 
da Câmara Municipal de 
Setúbal para a Junta de 
Freguesia de São Sebastião.

SÃO SEBASTIÃO
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Homenagem 
às gentes do mar 

A memória de José Do- 
mingos, o último ca- 
lafate de Setúbal, é  
perpetuada num mu- 

ral de grandes dimensões pinta- 
do numa das empenas do Bair- 
ro dos Pescadores, numa inicia-
tiva da União das Freguesias de 
Setúbal em parceria com a As-
sociação Riscas Vadias.
A intervenção artística é de Ri- 
cardo Romero, que pintou a ima- 
gem de José Domingos, figura 
popular no Bairro dos Pescado-
res e da comunidade piscatória 
setubalense, recentemente fa-
lecido, profissional de uma arte 
da indústria naval que está em 
vias de extinção.
O mural, que faz uma homena-
gem às gentes do mar, marca o  

arranque de um projeto cultu- 
ral mais amplo dinamizado pela 
União das Freguesias de Setú- 
bal, com o apoio da Câmara Mu- 
nicipal, para valorizar a história e 
as tradições marítimas da cida-
de e a profunda ligação ao mar. 

Nesta perspetiva, as autarquias 
vão dar continuidade a este 
projeto cultural com a execução 
de mais intervenções noutras 
empenas do Bairro dos Pesca- 
dores com o objetivo de ali criar 
um núcleo artístico, com diferen- 

tes expressões, cultural e urba-
nisticamente atrativo.
A obra criada na empena de um 
prédio situado na Rua de Nossa 
Senhora do Amparo foi conce-
bida numa técnica de pintura 
mural criada pelo artista plás-
tico Ricardo Romero, que apre-
senta a imagem de José Domin-
gos num género de painel de 
mosaicos em tons de azul. 
O mural foi executado nos dias 
30 e 31 de janeiro por Ricardo 
Romero, produtor principal de 
vários projetos de arte pública 
urbana, entre os quais a ação de 
intervenção social “Projeto Ma- 
tilha”, e curador dos festivais de 
street art em Leiria, Évora, Mari- 
nha Grande e Caldas da Rainha.

Obra pintada por 
Ricardo Romero evoca 
José Domingos, figura 
popular no Bairro dos 
Pescadores e da 
comunidade piscatória. 
Mural marca arranque 
de projeto cultural mais 
amplo dinamizado pela 
União das Freguesias 
de Setúbal

O mural do Bairro dos Pescadores evoca José Domingos, o último calafate de Setúbal, falecido recentemente

Obra foi executada em apenas dois dias numa técnica especial

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL | BAIRRO DOS PESCADORES COM NOVO MURAL ARTÍSTICO
SÃO SEBASTIÃO
ARTESANATO
EM MERCADO

nArtesanato, tasquinhas 
gastronómicas, divertimentos 
e animação musical foram 
atrativos do Mercado de 
Artesanato de São Sebastião, 
iniciativa da Junta de 
Freguesia, realizada de 27 de 
janeiro a 5 de fevereiro, no 
Jardim do Monte Belo. 
O evento, inserido numa 
estratégia de regeneração 
dos espaços de lazer do 
território, aliada à promoção 
cultural de proximidade e ao 
fortalecimento das relações 
comunitárias, proporcionou 
dez dias de mostra e venda 
de artesanato com muito 
convívio.
À gastronomia e aos 
divertimentos para os mais 
novos, como trampolins e 
insufláveis, juntou-se um 
conjunto de espetáculos 
musicais com Hélder 
Cardoso, Irmãos Cabanas, 
Jean Cremona e João Pires.

SADO
PASSEIO SÉNIOR 
VAI AO TEATRO 

nUma atividade cultural 
realizada a 1 de fevereiro 
levou momentos de boa 
disposição a seniores da 
freguesia do Sado, que foram 
até ao Teatro Politeama de 
Lisboa assistir o espetáculo 
“Cinderela – O Musical dos 
Seus Sonhos”, com encenação 
de Filipe La Féria. A iniciativa 
foi da Junta de Freguesia 
do Sado e incluiu, depois 
da sessão teatral, um 
almoço-convívio entre os 
participantes.   

Trabalhadores estiveram reunidos com o executivo

nA Junta de Freguesia do Sado 
admitiu, no final de janeiro, 
quatro trabalhadores com 
contrato de emprego público 
por tempo indeterminado, os 
quais conferem maior 
estabilidade laboral e reforçam 
a operacionalidade no âmbito 
da descentralização de 
competências.
Uma sessão incluiu uma reunião 
geral com os funcionários com 
informações sobre questões 
relativas a compromissos 

assumidos pelo executivo em 
matéria de criação de melhores 
condições de trabalho, 
nomeadamente a aquisição 
de equipamentos e veículos 
de serviço.
No encontro com o executivo 
da Junta de Freguesia do Sado, 
o qual decorreu no Polo Social 
e Cultural da Freguesia do 
Sado, os trabalhadores fizeram 
chegar também chegar 
sugestões e necessidades 
laborais.

ESTABILIDADE LABORAL PARA TRABALHADORES
SADO
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u AZEITÃO | CARNAVAL. A folia carnavalesca saiu às ruas de Vila Nogueira e Brejos de Azeitão, a 17 de fevereiro, com a comunidade escolar a exibir fantasias com 
criatividade, muitas das quais relacionadas com temas ambientais. A animação foi uma constante nos desfiles, acompanhados pela presidente da Junta de Freguesia 
de Azeitão, Sónia Paulo, iniciados na EB1 de Vila Nogueira e na Escola da Brejoeira e que terminaram, respetivamente, na Praça da República e no Parque do Morango, 
com animações para os mais novos.

nA sétima edição da Gala do 
Desporto de Setúbal, realizada 
a 28 de janeiro, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, celebrou 
o mérito desportivo com 
a homenagem a 187 pessoas 
e instituições, entre as quais 
se destacam um clube e dois 
atletas residentes em Azeitão.
O Centro Cultural e Desportivo 
de Brejos de Azeitão, fundado 
a 11 de outubro de 1976, com 

mais de meio milhar de atletas 
em modalidades como futebol, 
airsoft, boxe, taekwondo e 
hip hop, foi considerado a 
Associação/Clube Desportivo 
do ano.
Já o canoísta Pedro Casinha, 
residente de Azeitão, 
atualmente a representar o 
Sport Lisboa e Benfica e que 
conquistou o título de campeão 
do mundo de velocidade, entre 

outros a nível nacional, foi 
igualmente agraciado na 
cerimónia de mérito desportivo.
Também o irmão João Casinha 
foi distinguido pelo município 
na Gala do Desporto de 
Setúbal, graças aos dois 
troféus nacionais arrebatados, 
concretamente Campeão 
Nacional Esperança K2-cadete 
e Campeão Nacional Velocidade 
K4-cadete.

O Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão foi eleito associação/clube do ano

DESPORTO GALARDOADO
AZEITÃO

UF DE SETÚBAL
FADO COM AMOR

UF DE SETÚBAL
MERCADO 
DO RIO AZUL 
CELEBRA 

nUma iniciativa da União das 
Freguesias de Setúbal juntou 
a 14 de fevereiro, na 
Associação de Moradores do 
Casal das Figueiras, perto de 
três centenas de pessoas para 
festejar o Dia de São Valentim. 
O convívio, feito numa sala 
decorada a rigor para celebrar 
o amor, proporcionou aos 
participantes um lanche ao 
som da canção da saudade, 
em espetáculo dinamizado 
por fadistas locais.
Participaram no encontro 
utentes dos centros 
comunitários da União das 
Freguesias de Setúbal, de 
Vanicelos e de São Sebastião, 
da APPACDM de Setúbal, 
da Cáritas e dos Socorros 
Mútuos Setubalenses.
A tarde enamorada contou 
ainda com utentes das 
associações Batista Shalom, 
Solidariedade de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, 
Sénior Care de Azeitão, 
Conforto dos Avós, Espaço 
MaiorIdade e Venerável 
Ordem Terceira do Carmo.

nO quarto aniversário do 
Mercado do Rio Azul foi 
assinalado pela União das 
Freguesias de Setúbal com 
um conjunto de iniciativas 
comemorativas que incluiu 
momentos de animação 
e oferta de aventais a 
operadores e sacos 
sustentáveis a visitantes 
do equipamento.
Um bolo de aniversário com 
moscatel de honra, assim 
como um apontamento 
musical com Jorge Nice 
fizeram igualmente parte 
das comemorações dos 
quatro anos do Mercado 
do Rio Azul, para o qual a 
Junta de Freguesia lançou 
uma campanha de promoção 
dos vários produtos 
disponíveis naquele espaço 
instalado à beira-rio. 
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Universidade Sénior
aumenta capacidade
nO presidente da Câmara Mu-
nicipal, André Martins, desta-
cou no início de fevereiro que 
a ampliação das instalações da 
UNISETI – Universidade Sénior 
de Setúbal cumpre o duplo ob-
jetivo de proporcionar melho-
res condições de ensino e valo-
rizar o Parque do Bonfim.  
Em visita à primeira fase de obras 

de ampliação do estabelecimen- 
to de ensino – que inclui salas 
para aulas de dança, ioga e infor- 
mática e um auditório para ci-
nema –, André Martins realçou 
que este investimento camará-
rio de 150 mil euros visa criar 
melhores condições de ensino 
para os utentes da UNISETI.
A obra, em que se optou por um 

tipo de construção ligeira em 
madeira, para ser pouco intru-
siva, também contribui para dar 
mais vida e valorizar o Parque 
do Bonfim, um espaço de exce-
lência da cidade, como afirmou 
o autarca, acompanhado dos ve- 
readores.
A segunda fase da ampliação 
das instalações vai contemplar 
a construção de mais um edifí-
cio, com materiais idênticos, o 
qual faz a ligação entre as novas 
e as antigas instalações e dis-
por de espaços administrativos 
e sanitários.A autarquia avançou com a melhoria da Universidade Sénior de Setúbal

A vice-presidente da 
Câmara Municipal, 
Carla Guerreiro, con- 
cluiu a 10 de feverei- 

ro, em Azeitão, um périplo pe-
las escolas do concelho, para se 
inteirar das condições dos esta-
belecimentos de ensino.
A autarca, acompanhada da pre- 
sidente da Junta de Azeitão, Só-
nia Paulo, da diretora do Agru-
pamento de Escolas de Azeitão, 
Clara Félix, e de técnicos muni-
cipais, esteve nas cinco escolas 
básicas de 1º ciclo e nos dois 
jardins de infância da freguesia.
A comitiva visitou as escolas de 
1º ciclo de Vendas de Azeitão, Vi- 
la Fresca de Azeitão, Brejos de 
Clérigo, Brejoeira e Vila Noguei- 

ra de Azeitão e os jardins de in- 
fância de Vendas de Azeitão e 
Casal de Bolinhos, com manu-
tenção da responsabilidade da 
Junta de Freguesia na sequência 
da transferência de competên-
cias feita pela Câmara Municipal.
Carla Guerreiro, que tem o pe-
louro da Educação, verificou as 
necessidades das escolas e su-
blinhou que recentemente foi 
aberta mais uma sala de aula 
de pré-escolar, o que permitiu a 
mais 25 crianças frequentarem 
aquele nível de ensino na fre-
guesia de Azeitão.
“É muito necessário nestas esco-
las que a manutenção e a conser- 
vação sejam muito próximas. Esse 
é um trabalho de parceria que 

temos com a Junta de Freguesia. 
Com esta e com todas”, realçou.
A vice-presidente da Câmara, que 
no início do ano letivo visitou a 
Escola Básica 2,3 de Azeitão, 
considerou igualmente “muito  
importante” a proximidade com 
a comunidade educativa, para 
se perceber “quais são as maio-
res dificuldades e se tudo aquilo 
que se tem de fazer todos os dias 
está a funcionar bem”, nomea-
damente quanto às refeições, 
transportes e atividades extra-
curriculares.
A presidente da Junta de Fre-
guesia de Azeitão, Sónia Paulo, 
insistiu que “estas visitas fazem 
cada vez mais sentido num tra- 
balho de proximidade que se quer 

com a Câmara, com a Junta e 
com a comunidade educativa”.
Depois de admitir que a visita 
marca o dia da freguesia, Sónia 
Paulo salientou que “este acom-
panhamento é diário” e destacou 
o trabalho feito pela autarquia  
que dirige na manutenção dos es- 
paços escolares, bem como a par- 
ceria com a Câmara Municipal.
A autarca recordou que a Junta 
de Freguesia tem a “responsabili- 
dade de garantir a manutenção 
do espaço escolar” e fá-lo “ao lon- 
go do ano”, quer executando pe- 
quenos arranjos, como a subs-
tituição de lâmpadas, torneiras, 
ou portas, quer trocando veda-
ções, como aconteceu na Escola 
Básica de Vendas de Azeitão.

PÉRIPLO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES TERMINA EM AZEITÃO

A Câmara Municipal de 
Setúbal visitou todas 
as escolas do concelho 
para conhecer as 
necessidades. Azeitão 
foi a última paragem 
deste périplo, onde 
ficaram evidentes as 
vantagens das parcerias 
com as freguesias para 
a concretização 
de soluções

Autarquias avaliam 
condições das escolas

As visitas serviram para câmara municipal e juntas de freguesia se inteirarem das condições de ensino

CONCELHO TEM 
23 ECO-ESCOLAS 

O papel das escolas na 
promoção da consciência 
ambiental foi destacado, 
a 13 de fevereiro, pela 
vice-presidente Carla 
Guerreiro em cerimónia no 
Moinho de Maré da Mourisca, 
em Setúbal, no âmbito do 
projeto Eco-Escolas.
“As escolas têm atividades 
ambientais muito 
enriquecedoras, com um 
contacto muito grande com 
a natureza, importantes para 
a promoção da consciência 
ambiental”, acentuou Carla 
Guerreiro, que detém 
os pelouros da Educação 
e do Ambiente.
A autarca falava na cerimónia 
de entrega a 23 escolas do 
concelho dos certificados e 
bandeiras verdes Eco-Escolas 
2021/2022, que atestam o 
envolvimento da comunidade 
educativa em ações de 
educação e sensibilização 
ambiental.
O programa internacional 
Eco-Escolas, da Foundation 
of Environmental Education, 
chegou a Portugal em 1996 
através da Associação 
Bandeira Azul da Europa para 
encorajar e promover a escola 
como local privilegiado para 
a educação ambiental 
e a sustentabilidade.
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A Câmara Municipal en- 
tregou o Prémio Car- 
reira ao médico Hen- 
rique Jones na séti- 

ma Gala do Desporto de Setú- 
bal, na qual o presidente André 
Martins anunciou um investi-
mento de 1,5 milhões de euros na 
requalificação de equipamentos 
em 2023.
No evento, realizado a 28 de ja-
neiro, no Fórum Municipal Luí-
sa Todi, o presidente da Câmara 
Municipal adiantou que as in-
tervenções incluem o Pavilhão 
Desportivo Municipal do Viso e 
os campos municipais de fute-
bol das Pedreiras do Viso e Jú-
lio Tavares, nas Praias do Sado, 
nestes casos com a colocação de 
relvados sintéticos.
O médico Henrique Jones rece-
beu o Prémio Carreira, que, sa- 
lientou André Martins, “presta ho- 
menagem a alguém que dedicou, 
com sucesso, a sua vida ao des-
porto setubalense e não só”.

Henrique Jones foi médico do 
Vitória Futebol Clube e partici- 
pou em quatro fases finais do 
Campeonato do Mundo e três do 
Campeonato da Europa ao ser-
viço da seleção nacional A.
Visivelmente emocionado, o ho- 
menageado agradeceu à Câma- 
ra Municipal pelo prémio, bem 
como aos familiares, à cidade,  
ao seu clube “de sempre”, o Vitó- 
ria Futebol Clube, que o “ensinou 
a ser atleta, homem e médico”, a 
“todos os atletas” que tratou e ao 
país, que “tanto orgulho” lhe deu 
representar.
Danilo Ferreira, campeão do Mun- 
do e da Europa em andebol em 
cadeira de rodas, foi o Treinador 
do Ano e o presidente do União  
Futebol Comércio e Indústria, Ví- 

tor Augusto, o Dirigente do Ano.
Luís Ventura, do Clube de Canoa- 
gem de Setúbal, e a praticante de  
full contact / muaythai Maria 
Inês Mariani, do Henrique Dio-
go Team, receberam os prémios 
de Atleta do Ano, masculino e 
feminino. O Atleta Esperança do  
Ano feminino e masculino foram 
a nadadora Rita Machita Santos, 
do Clube Naval Setubalense, e 
João Cruz, do Artweels Clube 
de Patinagem do Sul.
Beatriz Bastos, do Scalipus Clu- 
be de Setúbal, e Euclides Soares, 
campeão da Europa e do Mundo 
em andebol em cadeira de rodas,  
receberam os prémios de me-
lhor Atleta de Desporto Adap-
tado, feminino e masculino.
O prémio Evento Desportivo foi 

GALA DO DESPORTO DISTINGUE PESSOAS E INSTITUIÇÕES

A Gala do Desporto 
galardoou 187 pessoas 
e entidades. 
O presidente André 
Martins anunciou um 
investimento de um 
milhão e meio de euros 
em instalações 
desportivas

Autarquia anuncia 
investimento no setor

Formação 
certificada 
nA Federação Portuguesa de 
Futebol certificou, a 2 de feve-
reiro, clubes filiados na Asso-
ciação de Futebol de Setúbal co- 
mo entidades formadoras, nu- 
ma cerimónia realizada no Au-
ditório Bocage com a presença 

do vereador do Desporto, Pe-
dro Pina.
O concelho de Setúbal tem seis 
entidades formadoras certifica- 
das pela FPF, cujo presidente, 
Fernando Gomes, também este- 
ve na cerimónia.

Vitória Futebol Clube (quatro es- 
trelas), Clube Desportivo Os Pe- 
lezinhos, Sonho XXI Futebol Clu- 
be e União Futebol Clube Co-
mércio e Indústria (três estre-
las) e Centro Cultural e Despor-
tivo de Brejos de Azeitão (duas 
estrelas) são os clubes certifi-
cados no futebol masculino.
O Grupo Musical e Desportivo 
União e Progresso (duas estre- 
las) foi certificado no futsal mas- 
culino.O Vitória é a entidade com certificação da FPF mais elevada

O médico Henrique Jones recebeu o Prémio Carreira, entregue pelo presidente André Martins e pelo vereador Pedro Pina

EMBAIXADORAS 
DO FUTSAL

As internacionais Fifó 
e Janice, do Sport Lisboa 
e Benfica, tornaram-se 
Embaixadoras do Futsal 
Feminino da Associação 
de Futebol de Setúbal, numa 
cerimónia realizada em 20 
de janeiro no Hotel Cristal, 
em Setúbal, com a presença 
do vereador do Desporto, 
Pedro Pina.
O presidente da AFS, 
Francisco Cardoso, 
considerou que o projeto 
da associação para o futsal 
ganha “duas referências 
de reconhecida relevância” 
nacional e internacional 
e anunciou a intenção de 
tornar o futsal da região uma 
referência a nível nacional, 
com o crescimento do 
número de praticantes nos 
clubes e a criação, em breve, 
de campeonatos distritais 
de iniciadas e juvenis.
Fifó destacou a intenção 
de “chamar mais meninas 
e mulheres para o futsal no 
feminino”, enquanto Janice 
desafiou as jovens jogadoras 
a lutarem pelos sonhos, 
porque “é possível 
concretizá-los”.

para o IX Duratrail e o de Equipa 
do Ano para a Ginástica do Vitó- 
ria Futebol Clube, enquanto o 
Centro Cultural e Desportivo de  
Brejos de Azeitão foi a Associa-
ção/Clube Desportivo do ano, 
Maria Inês Joaquim, juíza de 
teamgym, o Árbitro do Ano, e Ro- 
drigo Pinto, recebeu o prémio 
Mérito Académico.
No início da Gala, o CNID – Asso- 
ciação de Jornalistas de Despor- 
to entregou a Pedro Pichardo, 
campeão olímpico do triplo sal- 
to em 2021 e campeão do Mun-
do, campeão da Europa e vice-
-campeão do Mundo em pista co- 
berta em 2022, o Prémio CNID 
2021/22, destinado ao melhor 
atleta do ano, e o prémio de Me- 
lhor Atleta de Atletismo de 2021.
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Dez concertos, três 
espaços, dois fins 
de semana. Músicos 
de renome deram ritmo 
ao 12.º Círculo de Jazz 
Fest, com espetáculos 
de diferentes estilos 
deste género musical

Diferentes ritmos do 
jazz fizeram-se ouvir, 
de 17 a 15 de feverei-
ro, no Círculo de Jazz 

Fest, festival que, nesta 12ª edi-
ção, proporcionou uma dezena 
de concertos e uma exposição 
repartidos entre Fórum Muni- 
cipal Luísa Todi, Sociedade Mu- 
sical Capricho Setubalense e Ca- 
sa da Cultura. 
Na abertura, com a Orquestra 
de Jazz de Setúbal, o vereador 
da Cultura, Pedro Pina, afirmou 

que o evento, organizado pela 
Câmara de Setúbal com a Capri- 
cho Setubalense, dá “expressão 
ao investimento na capacidade 
de as instituições projetarem o 
jazz com a componente forma-
tiva”.
Além da formação setubalense, 
o palco do Fórum Municipal Luí- 
sa Todi recebeu Carmen Souza 
Quarteto e Mário Laginha Trio, 
enquanto na Casa da Cultura 
atuaram o duo Eduardo Faus-
tino e Francisco Neves e Out of 

Nowhere, de Desidério Lázaro 
e Bruno Pernadas, e houve a 
exposição de fotografia de Ana-
bela Carreira “De corpo inteiro 
– figuras do jazz”.  
O Círculo de Jazz Fest passou 
ainda pela Capricho Setuba-
lense com duas jam sessions 
com música improvisada pela 
Escola de Jazz da Caprciho e 
atuações de Jaime Almeida 
Gypsy Jazz Collective, André B. 
Silva Septeto e João Espadinha 
Septeto.

Carmen Souza, com presença regular nos maiores festivais de jazz e worldmusic, atuou no 12º Círculo de Jazz Fest

FESTIVAL COM DEZ CONCERTOS EM VÁRIOS LOCAIS

Jazz toca pela cidade

Folia de Carnaval
nA folia carnavalesca saiu às 
ruas de Setúbal, com duas tardes, 
a 19 e 21 de fevereiro, de muita 
animação na Praça de Bocage, 
em programa organizado pela 
Câmara Municipal.
Pinturas faciais, jogos tradicio- 
nais, fotos criativas, dança e co- 
reografias infantis foram algu- 
mas das atividades para os mais 
novos, que brincaram ao Car-
naval com as mais variadas fan-
tasias. 
Princesas, heróis e vilões, entre 

outros, fizeram parte do imagi-
nário da pequenada para a fes-
ta, a qual teve surpresas como a 
queda de balões e bolinhas de 
sabão e espetáculos com palha- 
ços e mágicos. 
As atividades na Praça de Boca- 
ge organizadas pela Câmara Mu- 
nicipal fizeram parte de um pro- 
grama de animação mais vas-
to que envolveu iniciativas nas 
freguesias do concelho, em par-
ceria com o movimento asso-
ciativo. Carnaval com muita animação para as famílias

DEOLINDA DE JESUS 
EM HOMENAGEM

HISTÓRIA DO FADO
CONTADA NO PALCO

BREVES

O Quarteto de Fado Deolinda 
de Jesus interpretou temas 
famosos do fado num 
concerto realizado a 10 de 
fevereiro no Fórum Municipal 
Luísa Todi. “Fado para 
Setúbal” foi o nome do 
espetáculo no qual a fadista 
setubalense Deolinda de 
Jesus deu voz a temas 
icónicos celebrizados por 
Amália Rodrigues, Mariza e 
Carlos do Carmo. O quarteto, 
que nasceu há mais de uma 
década em Setúbal, numa 
fusão entre músicos de 
diversas áreas, deu também 
novas sonoridades a temas 
de compositores como José 
Afonso e Rui Veloso.

A história do fado foi contada 
a 4 de fevereiro pelo Grupo 
de Teatro Perpetuus, da 
Sociedade Filarmónica 
Perpétua Azeitonense, num 
espetáculo com música ao 
vivo que abordou a evolução 
da canção tradicional 
portuguesa. “A História do 
Fado… Como Nunca Ninguém 
a Contou!”, com encenação 
de Carlos Zacarias e direção 
musical do maestro Duarte 
Zacarias, teve dois atos, um 
com a personificação 
dos instrumentos e a origem 
do fado, o outro dedicado 
ao drama da Severa, com 
uma recriação da Lisboa 
do século XIX.

u
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Câmara apoia teatro

A Câmara Municipal 
de Setúbal aprovou, 
no final de janeiro, a 
atribuição de apoios 

financeiros no valor global de 
perto de 200 mil euros à ati-
vidade de três companhias de 
teatro do concelho em 2023.
O Teatro Estúdio Fontenova re- 
cebe um montante de 90 mil eu- 
ros, sendo que 45 mil são para 
a organização do Festival Inter-
nacional de Teatro de Setúbal – 
Festa do Teatro e os outros 45 mil, 
em 12 tranches mensais, para 
atividades de caráter regular.
Como contrapartida a este últi-
mo apoio, o Teatro Estúdio Fonte- 
nova participa no programa anual 
de comemoração do Dia Mun-
dial do Teatro, em parceria com a 

autarquia, destinado à comuni- 
dade do concelho e a visitantes.
Já o TAS – Teatro Animação de Se- 
túbal recebe 80 mil euros para 
apoio à atividade regular, desig-
nadamente apoio à estrutura e 
atividades complementares, cria- 
ção e produção artística e servi- 
ço educativo nas escolas do con- 
celho.
O subsídio para o TAS em 2023,  
em 12 tranches mensais, é en-
tregue mediante um conjunto 
de obrigações, como a realiza-
ção de oito espetáculos/anima- 

ções teatrais integrados em pro- 
gramas municipais.
A companhia compromete-se 
ainda a participar, em parceria 
com a autarquia, na realização de 
20 sessões de espetáculos des-
tinados a crianças do 1º ciclo 
do ensino básico e no programa 
municipal de comemoração do 
Dia Mundial do Teatro.
No âmbito do protocolo de cola- 
boração, a companhia deve tam-
bém concretizar pelo menos 
duas produções integradas na 
programação anual.

CULTURA

TRÊS COMPANHIAS DO CONCELHO RECEBEM QUASE 200 MIL EUROS

A atividade do Teatro 
Animação de Setúbal, 
do Teatro Estúdio 
Fontenova e do GATEM – 
Espelho Mágico recebe 
este ano perto de 200 
mil euros. A medida 
enquadra-se no apoio 
à cultura

AMÁLIA NA VOZ DE MARIZA LAURO ANTÓNIO EVOCADO GALRINHO EXPÕE INÉDITOS

BREVES

Mariza levou o melhor da cultura musical portuguesa 
ao Fórum Luísa Todi a 3 de fevereiro, num espetáculo 
emotivo dedicado ao fado, em que partilhou com o público 
temas icónicos e intemporais de Amália Rodrigues. 
A fadista trouxe o mais recente projeto musical “Mariza 
canta Amália”, criado com o propósito de homenagear 
Amália Rodrigues e de assinalar duas décadas de carreira.

Os 40 anos da série televisiva de “Histórias de Mulheres”, 
que deu origem a quatro filmes de Lauro António para a 
RTP, são evocados numa exposição na Casa das Imagens, 
até 6 de abril. A mostra, organizada pela autarquia, 
apresenta objetos relacionados com a realização dos 
filmes, bem como fotografias e documentos sobre cada 
um, além de um vídeo com testemunhos atuais.

O artista plástico setubalense António Galrinho apresentou 
trabalhos inéditos de pintura no final de janeiro, na Casa 
da Cultura. A exposição “Olha para Mim”, organizada pela 
Artiset – Artistas Plásticos de Setúbal, com o apoio da 
autarquia, mostrou seis obras, feitas em tinta acrílica 
e materializadas em pano-cru, que exploram a figuração 
humana através de técnicas pouco convencionais.

u

O apoio às companhias de teatro é assumido como uma forma de promoção da atividade cultural do concelho

PINÓQUIO 
DEDICADO 
A ARTISTAS

A GATEM – Espelho Mágico 
repôs a 8 de fevereiro, no 
Fórum Municipal Luísa Todi, 
a peça “Pinóquio”, numa 
homenagem a todos os 
artistas, especialmente os 
de circo, que registou lotação 
esgotada.
Numa adaptação livre do texto 
original de Carlo Collodi, a 
peça, no estilo musical, “além 
de ser uma homenagem a 
um dos grandes clássicos 
da literatura para crianças, 
é uma grande homenagem 
a todos os artistas de circo, 
mais precisamente ao palhaço”, 
realçou a encenadora, Céu 
Campos.
A GATEM recuperou seis 
palhaços da história, que 
dedicaram toda a sua vida à 
arte circense, concretamente 
Kinito, Aida Munõz, Emílio 
Mariani, Zeca Elizabete, Palhaço 
Porto e Palhaço Luciano.
“O espetáculo é também 
uma homenagem a todos os 
artistas. No final, o Pinóquio 
prefere ser um artista e não  
um menino de verdade”, indicou  
a também diretora da GATEM.

Outra companhia a receber apoio  
financeiro da Câmara Munici- 
pal de Setúbal por protocolos de  
colaboração é o GATEM – Grupo  
de Animação e Teatro Espelho 
Mágico, que conta com um mon-
tante de 24 mil euros.
Metade da verba destina-se a 
apoiar a realização da Bienal In- 
ternacional de Teatro e Artes Per- 
formativas para toda a família e 
a outra parte é para suportar os 
custos inerentes às produções 
teatrais e outras atividades re-
gulares.
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Setúbal reafirma
importância da Paz

O espírito de solidarie-
dade e de integração 
social e multicultural 
da comunidade setu-

balense foi destacado a 11 de fe- 
vereiro pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Setúbal, An- 
dré Martins, na Festa da Paz, 
organizada pelo Lions Clubs – 
Distrito 115 Centro Sul.
No evento, realizado no Cinema  
Charlot, o autarca reiterou o 
compromisso do município no  
âmbito social, ao sublinhar que 
“Setúbal é uma comunidade mul- 
ticultural que promove a solida-

riedade, a diversidade cultural e 
a inclusão social”.
André Martins vincou que a Câ- 
mara Municipal de Setúbal re-
pudia a guerra, “um sinal de des- 
truição e morte” e, atualmente, 
também “um contributo profun- 
damente negativo para as alte- 
rações climáticas, que todos pro- 
curam combater”. 

A cerimónia distribuiu prémios 
aos vencedores do concurso de 
âmbito internacional pela Paz 
para o ano 2022-2023, com vá-
rias expressões artísticas e te- 
ma “Liderar com Compaixão”.
A Festa da Paz, que angariou ver- 
bas para a luta contra o cancro 
pediátrico, contou com atuações 
da Academia de Dança Contem- 

porânea, do Conservatório Re-
gional de Setúbal, da Casa da 
Poesia de Setúbal e de Sofia Vi-
tória com Renato Sousa.
O governador do Lions Clubs – 
Distrito 115 Centro Sul, Arman-
do Cottim, anunciou uma “reco-
lha de bens e alimentos” para 
ajudar no flagelo dos sismos na 
Turquia e na Síria.

FESTA REVELA TERRITÓRIO COM INTEGRAÇÃO SOCIAL E MULTICULTURAL

O compromisso de 
Setúbal pela criação 
de um território mais 
fraterno e solidário foi 
destacado na Festa da 
Paz do Lions Clubs – 
Distrito 115 Centro Sul. 
O encontro premiou 
trabalhos artísticos 
de jovens no âmbito de 
concurso internacional

A Câmara Municipal de Setúbal foi agraciada na Festa da Paz pelo Lions Clubs – Distrito 115 Centro Sul

Prémios estimulam conhecimento científico 
nO vereador com o pelouro da 
Saúde na Câmara de Setúbal, Pe- 
dro Pina, destacou o papel do 
Centro Hospitalar de Setúbal 
(CHS) na valorização dos pro-
fissionais, na entrega do Prémio 
GID 2022, a 10 de fevereiro, no 
Forte de Albarquel.
O autarca, ao reiterar o empenho 
do Gabinete de Investigação e De- 
senvolvimento do CHS “na valo- 
rização do papel do conhecimen- 
to e da investigação”, sublinhou 
que dar mais competências aos  
profissionais é “um passo impor- 
tante” na contribuição de um cen- 

tro hospitalar para a comunidade.
“É nisso que a Câmara se empe- 
nha todos os dias e por isso somos 
um parceiro que está ao lado de 
todos aqueles que, neste contri-
buto e neste caminho, fazemos 
diariamente para prestar à co-
munidade aquilo que melhor a 
pode servir”, referiu.
O presidente do Conselho de 
Administração do CHS, Pedro 
Lopes, salientou que o foco tem 
de estar no bem-estar do uten-
te, nos profissionais de saúde 
e na organização, apontando a  
promoção técnico-científica co- 

mo principal desafio para cati-
var as pessoas no Serviço Na-
cional de Saúde.
O primeiro Prémio GID 2022, re- 
lativo à categoria “Artigo Origi- 
nal”, foi atribuído, em igualdade,  
aos médicos João Marcelino, do  
Serviço de Imunoalergologia, e  
Gonçalo Bonifácio, do Serviço de 
Neurologia, o qual conquistou 
igualmente o segundo prémio, 
da categoria “Casos Clínicos”.
O terceiro prémio, da categoria 
“Revisões”, distinguiu a médica 
Patrícia Santos, do Serviço de 
Nefrologia.Sessão entrega prémios do Centro Hospitalar de Setúbal

LIONS CLUBE 
CELEBRA 49 ANOS

O Lions Clube de Setúbal 
assinalou, a 11 de fevereiro, 
o 49º aniversário num 
encontro realizado no 
Novotel, no qual a 
vice-presidente da Câmara 
Municipal, Carla Guerreiro, 
destacou a importância 
da missão rotária para a 
criação de uma sociedade 
melhor.
“O Lions Clube de Setúbal 
tem uma missão com visão, 
com consequência, para 
proporcionar mais qualidade 
de vida àqueles que vivem 
e trabalham neste território”, 
elogiou a autarca, para 
depois sublinhar a excelente 
relação de trabalho entre 
o município e a instituição.
Na cerimónia, a 
vice-presidente Carla 
Guerreiro destacou o 
alcance de atuação da 
instituição, a qual promove 
“ações concretas e a vários 
níveis” dinamizadas por “um 
bem comum”.

u




