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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 | 265 522 022

GNR | 265 522 018 ED
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AGENDA DESTAQUES DE ABRIL 2023u

CEM ANOS DO PORTO 
DE SETÚBAL 

SCOTT 
MATTHEWS

PARIS, TEXAS

Mostra de pinturas sobre a ligação 
do porto à cidade de Setúbal. O músico e guitarrista britânico 

apresenta-se em concerto do ciclo 
Emergências, em formato 
acústico, para dar a conhecer 
o último álbum, “New Skin”.

O ciclo Lauro António Masterclass 
Filmes Que Eu Amo passa a obra 
de Wim Wenders, 1984, com Harry 
Dean e Nastassja Kinski.

Gratuito | c/inscrição
Inscrições: ecos@sonsdesentir.pt

Gratuito

Gratuito

Seg a sex, das 10h00 às 12h00 
e das 15h00 às 17h00
Gratuito

13//30 29 . SAB | 21H3017 . SEG | 21H00

Fórum Municipal 
Luísa TodiForte de Albarquel

CRÓNICAS 
DO PÁSSARO 
BISNAU E OUTRAS 
HISTÓRIAS

Apresentação da obra de António 
Trabulo, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial 
do Livro e Direitos de Autor.

22 . SAB | 16H00

Biblioteca Pública
Serviços Centrais

Cinema Charlot
Auditório Municipal

ECOS SONS DE SENTIR

Projeto de inclusão que apresenta 
o espetáculo de teatro musical 
sensorial “O Menino Estrela”, sobre 
o ambiente, a poluição dos mares 
e preservação da vida marítima. 

22 . SAB | 10H00//11H00

Parque Urbano 
de Albarquel

RAMPA PÊQUÊPÊ DA ARRÁBIDA

Prova automobilista do Campeonato de Portugal 
de Montanha JC Group. Esta edição marca os 40 anos 
do evento desportivo. Inclui, no dia anterior, verificações 
técnicas, das 17h00 às 23h00, no Caetano Retail Park.

22//23 | 09H00//18H00

Serra da Arrábida
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Município estimula reabilitação 
urbana na cidade

LOCAL  6-8
Mobilidade e habitação 
são apostas no concelho  

DESPORTO 21
Autarquia apoia prática 
desportiva para todos

CULTURA 22-23
Centro de Memórias 
em instalações renovadas

INICIATIVA 24
‘Os Amarelos’ trabalham 
em prol da comunidade
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O que o Governo Central 
tem de fazer em Setúbal

SETÚBAL EM MOVIMENTO

O Governo reuniu o Conselho de Ministros em Setúbal no passado dia 30 de março, no Forte da Albarquel, iniciativa que a Câmara Municipal aco-
lheu desde a primeira hora, concedendo todo o apoio necessário à realização desta importante reunião que muito honra a nossa cidade.
A realização deste encontro no Forte da Albarquel constituiu uma excelente oportunidade para destacar as necessidades do concelho, oportuni-
dade que quisemos aproveitar para alertar o Governo dos problemas que é necessário resolver.

A Câmara Municipal está ao lado da população na defesa dos seus interesses. Para tal, tem-se substituído ao Governo na execução de obras estruturantes e 
tomado medidas que protegem as famílias, as instituições e as empresas de Setúbal.
No entanto, há obrigações que são responsabilidade do Poder Central. Por isso, é natural que exijamos ao Governo os necessários e urgentes investimentos 
para que sejam cumpridos os deveres do Poder Central em áreas fundamentais para o bem-estar de setubalenses e azeitonenses.
Comecemos pelas questões da saúde.
A Câmara Municipal assumiu a responsabilidade da obra do Centro de Saúde de Azeitão, substituindo-se ao Governo. A obra está na sua fase final de cons-
trução. A questão é que não há garantias de haver profissionais de saúde para servir as populações, de acordo com as novas condições instaladas. Este é 
um problema que também se tem colocado com grande intensidade no Hospital de São Bernardo, onde se têm registado constantes encerramentos de 
urgências por falta de profissionais de saúde, com graves prejuízos para as populações do nosso concelho e para todos os que estão na esfera de influência 
deste estabelecimento hospitalar. É importante avançar com as obras de ampliação deste hospital, mas importa saber para que servirão melhores instala-
ções se não houver profissionais de saúde.
Foram identificadas pela Câmara Municipal na sua Estratégia Local de Habitação vinte operações de financiamento através do PRR – Plano de Recuperação 
e Resiliência, num investimento global estimado de 192 milhões de euros, como valor de referência inicial. Estes valores determinados pelo Governo, face 
à inflação crescente, estão muito abaixo dos valores de mercado. Para que a Câmara Municipal continue a desenvolver as obras identificadas é necessário 
que o Governo garanta o diferencial entre os valores de referência e os preços reais, que continuam a aumentar.

As escolas entregues à Câmara Municipal por via do processo de 
transferências de competências da Administração Central para as au-
tarquias estão em muito mau estado de conservação e necessitam de 
obras de total requalificação com um custo estimado de 35 milhões 
de euros. Todas estas escolas foram identificadas pelo Governo como 
de intervenção prioritária.
Existem cerca de quatrocentos alunos que, anualmente, terminam o 

ensino básico em Azeitão e continuam sem ter uma escola secundária. A construção da nova escola que deverá servir esta população estudantil tem sido 
anunciada em sucessivas campanhas eleitorais, sem que, até hoje, a promessa tenha sido cumprida. Por outro lado, a Escola Básica 2,3 de Azeitão, além de 
um avançado e inaceitável estado de degradação, continua a não ter um pavilhão gimnodesportivo, assim como a Escola Secun-dária D. Manuel Martins, 
que assegure que os alunos que a frequentam tenham acesso a atividades desportivas.
A autarquia tem, pelo menos nos últimos dez anos, insistido na necessidade de reforçar o número de agentes das forças da autoridade em permanência no 
concelho, reforço que continuam sem acontecer. Já manifestámos, entretanto, total disponibilidade para encontrar novas soluções que ampliem as capaci-
dades de resposta das instalações da PSP e da GNR no concelho.
Setúbal precisa, urgentemente, de ver reforçada a frequência de comboios entre Setúbal e Lisboa e, paralelamente, da ampliação deste serviço às Praias do 
Sado para servir os milhares de estudantes que frequentam o Instituto Politécnico de Setúbal.
A população setubalense sempre teve uma relação estreita com a península de Troia. Com o atual serviço de transportes fluviais concessionado os preços 
da travessia são proibitivos. É necessário encontrar uma solução para a travessia do Sado que garanta custos acessíveis à generalidade da população.
Estes são problemas prioritários que o Governo tem de resolver.

25 DE ABRIL
Abril é tempo de celebrar a liberdade. Iniciámos em 2023 o programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, que em Setúbal decorre sob o 
lema “Venham Mais Vinte e Cincos”, profundamente relacionado com o legado de José Afonso. Nas páginas deste jornal detalha-se a forma como vamos, 
uma vez mais, afirmar que Abril está bem vivo (págs. 12 e 13). A todas e a todos faço o convite para que venham para a rua festejar a data fundadora do 
nosso regime democrático. 

André Martins

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

u

A Câmara Municipal de Setúbal tem-se substituído ao Governo 
na execução de obras estruturantes e tomado medidas que 
protegem as famílias, as instituições e as empresas do concelho

ESTACIONAMENTO VÁRZEA AZEITÃO
A Câmara Municipal iniciou um processo de conversações 
com o operador do estacionamento tarifado com vista 
a conseguir uma revisão do contrato de concessão, 
procurando a melhor adequação às necessidades da 
cidade. Este contrato, além da tarifação à superfície, 
prevê a construção de dois parques de estacionamento 
subterrâneos. Acreditamos que no fim desta renegociação 
alcançaremos melhores soluções globais para gestão 
do nosso espaço público, sem esquecer que a tarifação 
continua a ser a melhor solução para regular o 
estacionamento em zonas de grande procura, solução 
que é, aliás, aplicada em muitas cidades portuguesas e 
por todo o mundo. O estacionamento tarifado é a melhor 
solução conhecida para garantir o estacionamento aos 
residentes e para salvar o comércio tradicional através 
de maior rotatividade na ocupação dos lugares de 
estacionamento.

O novo Parque Urbano da Várzea está em pleno 
desenvolvimento. Este é um parque verde que resulta 
do aproveitamento da grande obra que ali foi feita para 
construir bacias de retenção de águas pluviais que 
permitem evitar cheias na baixa da cidade em momentos 
de chuva intensa. Para já, estão a decorrer as obras de 
instalação do novo anel de rega, obra avaliada em cerca 
de 600 mil euros, que alimentará toda a vegetação da 
área. Começou-se, entretanto, a plantação de milhares 
de novas árvores. Ainda há dias, dezenas de alunos de 
escolas de Setúbal plantaram ali cerca de uma centena 
de árvores no âmbito da segunda fase de arborização 
daquele espaço verde. Nesta segunda fase vão ser 
plantadas 1290 árvores, incluindo pinheiros, freixos, 
choupos, salgueiros, oliveiras, carvalhos e tílias, para 
reforço do estrato arbóreo daquele que vai ser o maior 
parque urbano do concelho. 

Assumi em março, perante a população de Azeitão, o 
compromisso de avançar naquela freguesia com a construção 
de um polo cultural multiusos, um pavilhão polidesportivo 
e a qualificação do Mercado de Brejos de Azeitão com 
vista ao reforço da nova centralidade em Azeitão (ver pág. 
18). Avançaremos também com obras de infraestruturação 
urbanística, com destaque para intervenções de larga 
escala nas ruas de São Gonçalo e da Sociedade Musical 
Brejos de Clérigos. Este é um compromisso firme que o 
executivo municipal assume perante a população desta 
freguesia, plenamente consciente da importância e da 
forte identidade deste território. Um compromisso que 
reflete, também, a enorme importância que atribuímos 
à relação da Câmara Municipal com as nossas freguesias 
e que se traduz, por exemplo, no facto de sermos um dos 
municípios no nosso país que mais verbas transferem, 
por via de acordos de colaboração e transferência de 
competências, para as juntas de freguesia.ED
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A Câmara Municipal de 
Setúbal aprovou a de- 
limitação de uma no- 
va área de reabilita-

ção urbana que abrange grande 
parte da cidade com a criação de 
condições especiais para reali-
zação de obras no edificado e au- 
mento da habitação disponível.
A ARU Setúbal Central, com cer-
ca de 790 hectares, onde reside 
dois terços da população do con- 
celho, junta-se à ARU de Setú- 
bal (zona ribeirinha e centro his- 
tórico) e ARU Azeitão (centro 
histórico de Vila Nogueira), es-
tas duas criadas há dez anos, 
passando as três a constituir-se 
também como zonas de pres-
são urbanística.
Na ARU Setúbal Central loca-
lizam-se as malhas urbanas  

A promoção da 
reabilitação urbana e a 
melhoria das condições 
de acesso à habitação 
são os principais 
objetivos de recentes 
medidas municipais. 
Uma nova área de 
reabilitação urbana na 
cidade prevê incentivos 
fiscais para os 
proprietários que 
tomam a iniciativa 
de recuperar imóveis 
e de promover 
o arrendamento

A nova área de reabilitação urbana tem quase 800 hectares, onde vivem dois terços da população do concelho, mas existem muitos alojamentos sem utilização como habitação

Os proprietários vão beneficiar de incentivos especiais onde 42 por cento dos edifícios precisam de reparação 

Câmara promove 
acesso à habitação

NOVA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA COM INCENTIVOS ESPECIAIS
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A delimitação da ARU Setúbal Central estende-se da Saboaria, Viso e Casal 
das Figueiras, a poente, até Vale do Cobro e bairros da Liberdade, 1º de Maio, Quinta de 
Santo António e Bela Vista, abrangendo também a Vila Maria, a nascente. Em direção 
a norte, segue pelos bairros da Reboreda, Brancanes, Vanicelos e Ferro de Engomar. 
Engloba todo o Bairro do Liceu e segue para a Varzinha, tendo como área limítrofe 
a zona da Nova Azeda, do Bairro Afonso Costa e do Monte Belo

u

790 8001 3364 41.713 657682.216 
ARU SETÚBAL CENTRALu

hectares edifícios (42%) precisam de 
reparação

alojamentos

Nota: Dados Censos 2021

(15,8%) vagos ou de 
residência secundária

habitantes (66,6% 
do concelho)

ZONA DE PRESSÃO 
URBANÍSTICA
Área com dificuldade 
significativa de acesso 
à habitação, por escassez ou 
desadequação da oferta face 
às necessidades existentes 
ou ter valores financeiros 
superiores aos suportáveis 
pela generalidade dos 
agregados familiares

ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA
Área com necessidade 
de promoção da reabilitação 
do edificado e reforço 
na capacidade das 
infraestruturas, de 
requalificação dos espaços 
verdes, urbanos e dos 
equipamentos públicos

consolidadas que estão além do  
centro histórico e da frente ribei- 
rinha, com a maioria dos bairros  
da cidade, edificados no século 
XX, a partir dos anos 20, que in- 
cluem ocupações obsoletas e em  
deterioração, a carecer de inter- 
venção de regeneração, requa-
lificação ou, mesmo, reestrutu-
ração urbana.
Esta nova ARU goza dos benefí-
cios existentes nas outras duas 
de estímulo da reabilitação de  
edifícios e disponibilização de  
mais habitação no mercado de 
arrendamento, que se mostra-
ram muito proveitosas para 
obras por parte dos proprietá- 
rios, com o devido apoio e acom- 
panhamento das intervenções 
por parte da Câmara.
“O que se pretende é, por um 
lado, dar incentivos em termos 
de IMI e de IMT aos proprietá-
rios que façam melhorias nos 
seus imóveis. Por outro lado, 
criam-se penalizações no IMI 
para quem não tenha a inicia-
tiva de reabilitar frações devo-
lutas”, assinala a vereadora do 
Urbanismo, Habitação, Mobili- 
dade e Fiscalização, Rita Carva-
lho.
A ARU Setúbal Central abrange 
o tecido urbano da freguesia de 
São Sebastião e da União das 
Freguesias de Setúbal que se 
encontra para além da delimi-
tação da atual ARU Setúbal.
Montalvão, Praça do Brasil, Ur-
bisado, Bairro do Liceu, Quinta 
das Amoreiras, Ferro de Engo-
mar e S. Gabriel, na União das 
Freguesias de Setúbal, Pinheiri-

nhos, Nossa Senhora da Concei-
ção, Afonso Costa, 25 de Abril, 
Camarinha, Azeda e Varzinha, 
Alameda das Palmeiras, Bela Vis- 
ta, Terroa e parte de Monte Belo 
Norte, em São Sebastião, são 
exemplos de bairros que inte-
gram esta nova área de reabili-
tação urbana.  

CONJUGAR MEDIDAS

A opção estratégica passa pela 
realização de uma futura opera- 
ção de reabilitação simples do 
edificado na nova ARU, tendo 
como entidade gestora a Câma- 
ra Municipal de Setúbal, que as- 
sumirá a sua coordenação e ges- 
tão, devendo as obras ser exe-
cutadas preferencialmente pe-
los proprietários.
Neste sentido, o município defi- 
ne uma política fiscal de estímu- 

lo à reabilitação urbana, com mi- 
norações e isenções dos impos- 
tos municipais aplicáveis às 
transações de imóveis e ao im-
posto sobre imóveis, bem como 
um conjunto de majorações com 
o intuito de pressionar legal-
mente o proprietário que não 
conserva nem reabilita o seu 
imóvel (ver caixa).
Com os incentivos à realização 
de obras no edificado, além do 
contributo para a regeneração 
urbana dos bairros, pretende-se 
que “as frações sem ocupação e 
que podem tê-la do ponto de vis-
ta da habitação, ou outra, pos-
sam ser usufruídas pela popu-
lação do concelho ou outra que 
queira viver no concelho”, subli-
nha a vereadora Rita Carvalho.
Estas medidas conjugam-se com 
outras iniciativas, como o pro-
grama de reabilitação e criação 

de fogos que o município está a 
desenvolver via PRR – Plano de 
Recuperação e Resiliência.
“É fundamental termos estas 
medidas conjugadas para criar 
melhor condições de acesso à 
habitação para todas as pessoas 
do concelho”, sustenta a autar-
ca. “Isto é muito relevante num 
momento em que as questões 
do acesso à habitação são tão 
preocupantes na sociedade por-
tuguesa.”

ESTÍMULOS 
À REABILITAÇÃO
Isenção do IMI por um período 
de três anos a contar do ano 
da conclusão das obras de 
reabilitação, podendo ser 
renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco 
anos no caso de imóveis 
afetos a arrendamento 
para habitação permanente 
ou habitação própria e 
permanente, é uma das 
medidas previstas.
No que diz respeito ao IMT, 
ficam isentas as aquisições 
de imóveis destinados a 
intervenções de reabilitação 
e a primeira transmissão, 
subsequente à intervenção 
de reabilitação, a afetar a 
arrendamento para habitação.
A possibilidade de deduções 
à coleta, em sede de IRS, até 
ao limite de 500 euros, de 
30 por cento dos encargos 
suportados pelo proprietário 
relacionados com a 
reabilitação, benefícios na 
tributação de mais-valias 
e de rendimentos prediais. 
Além destas medidas que 
beneficiam os proprietários 
que tomam a iniciativa de 
reabilitar, na nova ARU Setúbal 
Central vão vigorar 
penalizações para quem 
nada fizer, designadamente 
agravamentos no montante 
de IMI a pagar pelos imóveis 
degradados, devolutos ou 
em ruínas.

INCENTIVOS
 • Isenção de IMI
 • Renovação da isenção 
  de IMI
 • Isenção de IMT
 • Isenção de IRC
 • Dedução à coleta em 
  sede de IRS
 • Tributação de 
  mais-valias
 • Tributação de 
  rendimentos prediais
 • Minoração de IMI para 
  prédios localizados em 
  Zona ARU

PENALIZAÇÕES 
 • Majoração em 200% 
  do IMI para imóveis 
  devolutos 
 • Majoração em 30% 
  do IMI para os estados 
  de conservação “mau” 
  e “péssimo”
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A reabilitação integral 
do parque de habita- 
ção pública do Bair-
ro das Manteigadas, 

um investimento global de qua-
se 8,6 milhões de euros, entrou 
no final de março na segunda e 
última fase, com o início da em-
preitada de renovação do inte-
rior dos edifícios.
A requalificação do interior dos  
prédios, que representa um in- 
vestimento superior 4,7 milhões 
de euros, inclui a execução de in- 
tervenções em espaços comuns 
e a profunda renovação de cozi-
nhas e instalações sanitárias de 
113 fogos, a par de melhorias na 

restante área das habitações.
Enquadrada na Estratégia Local 
de Habitação de Setúbal, a rea-
bilitação do Bairro das Mantei- 
gadas começou com uma em-
preitada, ainda em curso, de 
obras no exterior dos edifícios 
ao nível da eficiência energé-
tica.
Inicialmente enquadrada ape-
nas no programa 1º Direito, cria- 
do pelo Governo para apoiar 
pessoas que vivem em condições 
habitacionais indignas e sem ca- 
pacidade financeira para me-
lhorar as casas, a operação nas 

Manteigadas foi incorporada no 
PRR – Programa de Recuperação 
e Resiliência, que assume uma 
comparticipação a 100 por cen-
to, com exceção do valor do IVA.
Os dois lotes da empreitada “Rea- 
bilitação do Bairro das Mantei-
gadas – Intervenção em Espaços 
Comuns, Cozinhas e Instalações 
Sanitárias – Abertura de Proce- 
dimento de Contratação Pública –  
Concurso Público por Lotes”, para  
a intervenção no interior das ha- 
bitações, foram consignados à 
empresa TECNOREM – Engenha- 
ria e Construções, S.A. e têm um 

prazo de execução de 480 dias.
Esta segunda intervenção visa 
ainda melhorar a acessibilidade  
de pessoas com mobilidade con- 
dicionada ao interior dos edifí- 
cios e renovar as redes de abas-
tecimento de gás e água, drena-
gem de esgotos e telecomunica-
ções, bem como realizar alguns 
melhoramentos nos vestíbulos 
e caixas de escadas.
As frações habitacionais vão pas- 
sar a ter portas exteriores de se- 
gurança e novas portas interio- 
res, enquanto as cozinhas ficam  
com uma nova configuração es- 

pacial, que permite incluir uma  
área de refeições formais e outra 
destinada a passar a ferro e/ou 
costurar roupa.
As cozinhas recebem novos ar- 
mários e eletrodomésticos ener- 
geticamente mais eficientes –  
placa, forno, exaustor e caldeira. 
As instalações sanitárias são do- 
tadas de novas loiças e tornei- 
ras, com maior eficiência hídri- 
ca, e alteradas, conforme vonta-
de dos moradores, com a subs-
tituição da banheira por poli-
ban na maior parte dos fogos.
Nos restantes compartimentos, 
espaços de circulação e despen-
sa são realizados melhoramen-
tos ao nível dos revestimentos, 
nomeadamente em pavimentos, 
paredes e tetos.
A intervenção abrange edifícios 
das ruas do Cercal e João Augus- 
to Rosa e da Travessa João Au-
gusto Rosa. O valor global da em- 
preitada é de 4 milhões, 733 mil 
e 723,56 euros.
Este projeto é antecedido por 
um outro, designado “Projeto de  
Reabilitação do Bairro das Man- 
teigadas – Eficiência energéti-
ca”, o qual compreende uma in-
tervenção em toda a envolvente 
exterior dos edifícios, com vista 
a melhorar a eficiência energé-
tica do bairro, numa empreita-
da da empresa J.C.N.F. Constru-
ções, Lda.
Na intervenção exterior em cur- 
so é aplicado isolamento térmi- 
co nas paredes, coberturas e cai- 
xas de estore e substituída a cai- 
xilharia com vidro simples por 
caixilharia com vidro duplo em 
PVC e/ou em alumínio com cor- 
te térmico, que garante um me- 
lhor desempenho energético, as- 
sim como os respetivos dispo-
sitivos de sombreamento (esto-
res), entre outros trabalhos.

Esta ação no âmbito do PRR é uma das que a Câmara de Setúbal promove de reabilitação da habitação municipal

Com as obras de 
requalificação do 
exterior em curso, a 
reabilitação do Bairro 
das Manteigadas passa 
agora para o interior 
dos edifícios. Cento e 
treze famílias ficam 
com mais qualidade 
de vida com este 
investimento no âmbito 
da Estratégia Local de 
Habitação, financiado 
pelo PRR – 1º Direito

Município assegura
reabilitação em 113 fogos 

OBRAS NO BAIRRO DAS MANTEIGADAS

Requalificação avança 
no Casal das Figueiras
nO espaço público de ligação 
entre as ruas Falcão Machado e 
Afonso Castro, no Casal das Fi-
gueiras, está a ser alvo de uma 
intervenção para melhorar as 
condições de mobilidade urba- 
na e de atratividade, num inves- 
timento municipal superior a 
70 mil euros.
A empreitada, adjudicada à em- 

presa Estrela do Norte, Lda., ini- 
ciada a 13 de março e com um 
prazo de execução de 120 dias, 
vai melhorar a circulação pedo-
nal e rodoviária entre os dois 
arruamentos, reordenar o esta- 
cionamento, recuperar zonas 
verdes degradadas e criar um 
parque infantil e zonas de lazer, de 
estadia e de prática desportiva.

O reforço da mobilidade pedo-
nal é garantido com o prolonga- 
mento de passeios, recuperação 
de pavimentos, criação de uma 
rampa de ligação entre as duas 
ruas e realização de intervenções 
de melhoria da acessibilidade a 
lojas, armazéns e garagens.
A intervenção, que resulta de um 
processo participado com os mo- 
radores, contempla ainda a me- 
lhoria do acesso rodoviário aos 
edifícios e a limitação da circu- 
lação a um sentido único e a 
emergências no espaço de liga-
ção entre as duas ruas.O espaço público vai ser mais acessível e atrativo
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A abertura de dois sen- 
tidos de trânsito na  
Rua dos Arcos e a cons- 
trução de uma rotun- 

da na confluência com as ruas 
Jorge de Sousa e Oliveira Mar-
tins são novidades na operação 
urbanística de larga escala que 
a Câmara Municipal realizou na 
zona do Montalvão, concluída 
no início de março.
A circulação entre a Rua dos Ar- 
cos e a Rotunda Tratado de Ro-
ma foi aberta nos dois sentidos, 
o que permite a ligação entre a  
Baixa e a Avenida da Europa, re- 
tirando pressão de tráfego nas 
vias interiores do bairro. 
Para garantir a fluidez de trân-
sito, foi construída, de acordo 
com as regras legais em vigor, 

uma rotunda caracterizada pela 
existência de uma ilha central 
galgável e permitindo a circula- 
ção de veículos pesados de pas-
sageiros, com a finalidade de me- 
lhorar a fluidez, capacidade e se- 
gurança, numa zona com veloci- 
dades de circulação reduzidas.
De acordo com as regras de si-
nalização rodoviária, neste tipo 
de rotunda não é permitida a co- 
locação de qualquer dispositivo 
no seu interior, tais como sinais 
de trânsito, postes de ilumina-
ção ou mobiliário urbano.

MAIS ESTACIONAMENTO

Com esta operação de requalifi-
cação, a zona nascente do Mon-
talvão vê reforçada a qualidade 
urbana, com um novo desenho 
urbanístico, a modernização das 
redes de saneamento, drenagem 
e abastecimento de água e mais 
soluções de estacionamento e 
mobilidade.
A nível de saneamento, foi cons- 
truída uma nova rede de cole-
tores separativa, para águas re-
siduais domésticas e águas plu-
viais, neste caso com aumento 
do escoamento de superfície, o 
que se traduz numa melhoria a 
nível ambiental.
A renovação do desenho urba-
nístico conferiu novas soluções 
de mobilidade e de usufruto do 
espaço público, com zonas pe-
donais mais amplas e confortá- 

veis e o reforço da estrutura ver- 
de, assim como a execução de 
mais um troço de ciclovia entre 
a Avenida 22 de Dezembro e o 
Jardim da Algodeia.
Há ainda novos pontos de reco- 
lha de resíduos sólidos urbanos, 
com contentores semienterra- 

A obra incluiu a requalificação geral, incluindo redes de água e saneamento

Uma rotunda com ilha galgável melhora a fluidez e a segurança do trânsito

Uma empreitada 
promovida pela 
Câmara Municipal 
de Setúbal aumentou 
a qualidade urbana 
na zona do Montalvão. 
Depois da melhoria 
das redes de água e 
saneamento, o espaço 
público foi modernizado 
com novas soluções de 
trânsito

Mobilidade aumenta 
no centro da cidade

CÂMARA CONCLUI OPERAÇÃO URBANÍSTICA NA ZONA DO MONTALVÃO

Repavimentação 
beneficia Viso
nA Câmara Municipal, em par-
ceria com a União das Fregue-
sias de Setúbal, repavimentou 
cinco ruas no Viso e na Quinta 
Alves da Silva, para melhorar as 
condições de circulação e segu- 
rança rodoviárias.
A obra, realizada com meios téc- 
nicos e humanos da Câmara Mu- 
nicipal, incidiu no arruamento 
nas traseiras da Rua Senhor Je-
sus dos Aflitos que liga à Rua 

Nossa Senhora do Amparo, em 
dois troços da Rua Batalha do 
Viso, numa via da Rua Alves da 
Silva e num troço das ruas da 
Escola do Viso e Nossa Senhora 
do Cais.
Foram colocadas mais de 650 
toneladas de massas asfálticas, 
adquiridas pela UF de Setúbal, 
com o valor de perto de 50 mil 
euros, numa área superior a 
5000 metros quadrados. Parceria entre a Câmara e a UF de Setúbal melhora rede viária

ARRÁBIDA 
MANTÉM 
ESTRADA 
FECHADA

O presidente da Câmara 
Municipal decidiu manter 
encerrada a estrada entre 
as praias da Figueirinha e de 
Galapos dada a necessidade 
de concluir os estudos 
e preparar as medidas para 
definir a complexa 
intervenção de remoção de 
um bloco fraturado na Serra 
da Arrábida.
Aquele troço da Rua Círio 
da Arrábida foi vedado em 
fevereiro a todos os tipos 
de circulação, incluindo 
pedonal, ao ser detetado um 
bloco de rocha de grandes 
dimensões com uma extensa 
fissura de afastamento 
e indícios de grande 
instabilidade.
Foram realizados os estudos 
preliminares para verificação 
das condições do problema 
e definição do plano de 
intervenção, a qual é de 
enorme complexidade, dada 
a dimensão e localização 
do bloco, em altura.
No final do mês fevereiro, 
em reunião com entidades 
com intervenção na área – 
empresa Secil, Instituto 
de Conservação da Natureza 
e das Florestas, Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
GNR e Capitania –, o 
presidente André Martins, 
com base na informação 
obtida dos especialistas, 
decidiu prorrogar o 
encerramento até ao final 
de março.
Embora consciente do 
incómodo causado 
à população e atividades 
económicas, considerou 
fundamental limitar 
ao máximo os riscos, 
protegendo pessoas e bens.
A alternativa é usar a 
estrada superior da Serra 
da Arrábida, como está 
devidamente sinalizado.

dos, pilaretes para evitar o esta- 
cionamento abusivo e desorde- 
nado e mais bolsas de estacio-
namento automóvel na Rua dos 
Arcos, incluindo espaços exclu-
sivos para automobilistas com 
mobilidade reduzida, dotados de 
rampas de acesso aos passeios.
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A constituição de um 
grupo de trabalho 
para encontrar ca-
minhos para conti-

nuar a dinamizar o território da 
Baixa foi decidida num encon-
tro entre a Câmara Municipal e  
comerciantes, a 20 de março, 
nos Paços do Concelho.
“Desta reunião com os comer-
ciantes resulta o consenso da 
constituição de um grupo de tra- 

balho formado pela Câmara Mu- 
nicipal, pela União das Fregue-
sias de Setúbal, pelos comercian- 
tes e por outros agentes que se 
queiram associar”, afirmou no 
final o presidente da autarquia, 
André Martins.
O autarca adiantou que se pre-
tende associar ao grupo de tra- 
balho representantes da restau- 
ração, pois é “necessário dinami- 
zar” um “território alargado”, que  

abrange o centro histórico e a 
zona ribeirinha.
A reunião, com perto de uma cen- 
tena de pessoas, teve por objeti-
vo encontrar “caminhos para a  
continuação da dinamização da 
vida da Baixa comercial”, sendo,  
segundo André Martins, “o início 
de um trabalho que certamente 
terá resultados muito positivos”.
Além das autarquias e empresá- 
rios do comércio local e da res- 

tauração, o presidente da Câma- 
ra Municipal abriu a possibilida- 
de de participação no processo 
a “outros agentes que estejam in- 
teressados em envolver-se nesta 
dinâmica da Baixa comercial e 
da zona ribeirinha de Setúbal”.
André Martins esteve acompa-
nhado dos vereadores Pedro 
Pina e Rita Carvalho e do presi-
dente da União das Freguesias 
de Setúbal, Rui Canas.

O Executivo municipal e perto de cem comerciantes refletiram sobre formas de dinamizar o território da Baixa

A Câmara Municipal 
pretende prosseguir 
a dinamização da Baixa 
comercial. Numa 
reunião com 
comerciantes, foi 
decidido criar um 
grupo de trabalho para 
encontrar caminhos 
de desenvolvimento. 
A ideia é envolver mais 
pessoas e um território 
mais alargado

Câmara continua 
a dinamizar Baixa

GRUPO DE TRABALHO ALARGADO DEFINIDO EM REUNIÃO COM COMERCIANTES

Livro redescobre Setúbal no Séc. XX
n“Anais de Setúbal do Século 
XX – uma cronologia ilustrada” 
revela o passado para ajudar a 
compreender o presente setu-
balense, destacou o presidente  
da Câmara Municipal, André Mar- 
tins, na apresentação do livro, a 
4 de março.
“O que somos hoje e o que sere-
mos amanhã resulta, em muito, 
dos acontecimentos aqui crono-
logicamente relatados, de forma 
simples e objetiva”, afirmou o au- 
tarca sobre a obra de Alberto 
Sousa Pereira e de José Madu-
reira Lopes.
André Martins recomendou a 
“leitura atenta” deste “repositó-

rio do que foi a vida setubalense 
do século passado”, pois nele po- 
dem encontrar-se as causas de 

Setúbal ser “uma grande cidade 
com forte identidade e persona-
lidade”.

Resultado de 20 anos de pesqui- 
sas, o terceiro livro feito em coau- 
toria – com três centenas de do-
cumentos gráficos ou fotográfi-
cos, várias tabelas e centenas de  
notas apensas às notícias – “mos- 
tra os mais diversos aspetos da 
vida da cidade” no século XX, 
adiantou Alberto Sousa Pereira.
José Madureira Lopes indicou 
que a obra resulta de um pro-
cesso contínuo “de valorização 
do património material e imate- 
rial” da cidade e que, embora se  
dirija “sobretudo aos setubalen- 
ses”, é “um desafio para os vindou- 
ros que se interessam por este te- 
ma”.

A obra é de Alberto Sousa Pereira e José Madureira Lopes

BRINQUEDOS
NO HOSPITAL

POESIA 
NO CENTRO 
DAS ARTES

Cinco centenas de crianças 
dos 3 aos 7 anos passaram a 
18 e 19 de março pelo Hospital 
dos Pequeninos em Setúbal, 
realizado com o objetivo de 
as ajudar a perder o receio da 
ida ao médico ou ao hospital.
As crianças levaram ao 
“hospital pediátrico” instalado 
no porto de Setúbal os bonecos 
e peluches preferidos, sob o 
pretexto de estes estarem 
doentes, para serem tratados 
por médicos de bata branca.
Os brinquedos foram alvo de 
uma primeira observação na 
triagem e depois encaminhados 
para os vários gabinetes – 
análises, pensos, serviço de 
desinfeção, cirurgia, nutrição 
e psicologia.
Organizada pela Associação 
de Estudantes da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de Lisboa, que esteve com 
55 estudantes presentes, a 
iniciativa teve a parceria local 
da autarquia e do porto.

Alunos das escolas do concelho 
homenagearam os cem anos 
do nascimento dos poetas 
Eugénio de Andrade, Mário 
Cesariny e Natália Correia, 
na manhã de 21 de março, no 
Fórum Municipal Luísa Todi, 
com teatro, música, leitura e 
poesia no espetáculo 
“Setúbal – Uma Baía a Ler”.
A iniciativa, que contou com 
a presença de 368 pessoas, 
integrou a XII Maratona 
de Poesia de Setúbal, que 
comemorou o Dia Mundial da 
Poesia e pretendeu promover 
hábitos de leitura nos mais 
novos, através de diferentes 
expressões artísticas, com 
um programa de atividades 
em vários espaços e 
equipamentos culturais.
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Alunos, Executivo mu- 
nicipal, presidentes 
de junta, professores 
e auxiliares uniram-

-se para dar mais verde ao Par-
que Urbano da Várzea, no âmbi- 
to de uma reabilitação que a au- 
tarquia está a realizar na área, 
com o objetivo de a tornar um es- 
paço público natural e de lazer.
Ao todo foram cerca de 90 crian- 
ças de três turmas das escolas  

básicas Barbosa du Bocage, das 
Amoreiras e de S. Gabriel, do 
Agrupamento de Escolas Barbo- 
sa du Bocage, que participaram 
numa ação que o presidente do 
município, André Martins, afir-
mou ser “muito importante” 
para o concelho.
A segunda fase de arborização 
da Várzea incluiu outras ações 
no mês de março com a partici-
pação de grupos de voluntários 
de escolas, associações ou em-
presas, no total de mais de mil 
inscritos, que plantaram 1290 

árvores, incluindo pinheiros, 
freixos, choupos, salgueiros, oli- 
veiras, carvalhos e tílias.
A adesão surpreendeu os orga- 
nizadores e permitiu a criação de  
uma bolsa de voluntários para 
futuras iniciativas relacionadas  
com o ambiente, quer no Parque 
Urbano da Várzea, quer noutras 
zonas do concelho.
As árvores foram adquiridas 
no âmbito da candidatura 06/
REACT-EU/2021, com financia- 
mento para apoios às alterações 
climáticas através do FEDER – 
Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.
Além da plantação de árvores, 
está a ser criado o anel de rega 
do sistema primário de abaste-
cimento de água para o parque, 
num investimento de perto de 
600 mil euros financiado no âm- 
bito de fundos comunitários de 
apoio à transição climática ca-
nalisados através do programa 
COMPETE 2020.
O objetivo é implementar um sis- 
tema de valorização eco-hidro-
lógica do espaço envolvente da  
Ribeira do Livramento que in- 
clui a rede de rega automatizada 
dos espaços verdes arbustivos e  
arbóreos, para possibilitar uma re- 
ga sustentável, económica e pro- 
motora do uso racional da água.

Diversos autarcas participaram na plantação de árvores para ajudar ao desenvolvimento do Parque Urbano da Várzea

Nove dezenas de 
alunos de escolas 
básicas do concelho 
juntaram-se ao 
Executivo municipal, no 
dia 21 de março, para 
plantar cerca de trinta 
árvores no Parque 
Urbano da Várzea. 
A iniciativa, que 
assinalou o Dia Mundial 
da Árvore, integra 
a segunda fase de 
arborização daquele 
espaço verde

Crianças e Executivo
plantam árvores na Várzea

CÂMARA MUNICIPAL JUNTA 90 ALUNOS NO DIA DA ÁRVORE

Selo Verde distingue boas práticas
nMais de uma dezena de insti-
tuições do concelho foram dis-
tinguidas, a 21 de março, com o 
Selo Verde, certificado de quali- 
dade ambiental criado pelo mu- 
nicípio em 2017 para distinguir 
boas práticas que contribuem 
para a preservação e sustenta-
bilidade do território. 
Na entrega dos prémios da se-
gunda edição do projeto, nos Pa- 
ços do Concelho, o presidente da  
Câmara Municipal, André Mar-
tins, destacou o papel desempe- 
nhado pelo Selo Verde na pro-

moção de “uma mudança efeti-
va de práticas e comportamen-
tos nas entidades”.
Nesta edição foram premiados 
os jardins de infância “Aquário” 
e “Girassol”, as escolas básicas de 
2,3 de Azeitão, da Gâmbia e nº 6 
do Monte Belo, a Escola Profis-
sional de Setúbal e o Instituto 
Politécnico de Setúbal. 
No caso dos estabelecimentos de  
ensino, as boas práticas incluí-
ram plantação de árvores, rea- 
proveitamento de materiais para 
construção de equipamentos de  

diversão infantil e jogos tradicio- 
nais, recolha e valorização de resí- 
duos orgânicos e limpeza urbana.
Foram ainda distinguidas as em- 
presas À Vela Passeios, Coca-
-Cola European Partners e SAL 
– Sistemas de Ar Livre, enquan-
to a nível de autarquias foi pre-
miada a União das Freguesias 
de Setúbal.
Nestes casos, as iniciativas tra-
duziram-se, entre outras, na ins- 
talação de soluções de melho- 
ria do conforto térmico de edifí-
cios e de aquecimento de águas 
sanitárias com recurso a ener- 
gias renováveis e na colocação  
de luminárias energeticamente 
mais eficientes. A segunda edição do Selo Verde premiou onze instituições 

A iniciativa comemorou de forma especial o Dia Mundial da Árvore
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Proteção Civil trabalha 
próxima da população
O Dia Internacional 
da Proteção Civil foi 
celebrado em Setúbal 
com duas ações. Os 
riscos ambientais que 
o concelho enfrenta e o 
trabalho de proximidade 
das Unidades Locais de 
Proteção Civil estiveram 
em destaque

O presidente da Câma-
ra Municipal de Se-
túbal, André Martins, 
destacou, a 4 de mar-

ço, o papel das Unidades Locais 
de Proteção Civil, dinamizadas 
nas freguesias e constituídas por 
voluntários, como fator de pro-
ximidade com as populações.
Na abertura da quarta edição do 
encontro das ULPC, no Auditó- 
rio Bocage, no âmbito do Dia In- 
ternacional da Proteção Civil, o  
autarca assinalou que estas uni- 
dades se enquadram no espíri-
to da descentralização de com-
petências que o município de-
senvolve há mais de vinte anos. 
“É ao nível das freguesias que 
melhor se conhece o território.” 
André Martins elogiou o traba-
lho das ULPC no apoio à execu- 
ção da política municipal de pro- 

André Martins abriu o Encontro das Unidades Locais de Proteção Civil e elogiou o trabalho destas estruturas

DIA INTERNACIONAL ABORDA RISCOS AMBIENTAIS E PAPEL DAS UNIDADES LOCAIS

teção civil e à ação do Serviço Mu- 
nicipal de Proteção Civil e Bom-
beiros na identificação de riscos  
e ameaças, sensibilização das po- 
pulações, inventário e atualiza-
ção de meios e recursos.
O encontro fez o balanço do tra- 
balho realizado em 2022 e re-
fletiu sobre novas perspetivas e  
estratégias de ação a implemen- 
tar ao longo do ano, contando 
com intervenções de técnicos do 
Comando Sub-Regional da Pe-
nínsula de Setúbal da Autorida- 
de Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, do Gabinete Flo-
restal Intermunicipal da Arrá-
bida, do SMPBC e de represen-
tantes das ULPCO.

As comemorações do Dia Inter- 
nacional da Proteção Civil con-
taram ainda com uma confe-
rência sobre os efeitos das alte-
rações climáticas no município 
até ao final do século e com um 
Encontro das Unidades Locais 
de Proteção Civil do concelho.
A 1 de março, a Casa da Baía 
acolheu a conferência “Adapta-
ção às Alterações Climáticas no 
Município de Setúbal”, no âmbi-
to das atividades da Plataforma 
Local para a Redução dos Ris-
cos de Catástrofes de Setúbal.
“As questões da proteção civil es- 
tão cada vez mais intimamente 
ligadas com tudo o que nos ro-
deia e especialmente com o que 

tem a ver com o Ambiente. A ne-
cessidade de nos precavermos e 
de sabermos como o nosso terri-
tório pode ser afetado é deveras 
importante”, disse a vice-presi- 
dente da Câmara Municipal, Car- 
la Guerreiro.
José Luís Zêzere, docente do Ins- 
tituto de Geografia e Ordenamen- 
to do Território da Universida-
de de Lisboa, e Cristina Coelho, 
chefe do Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável e  
Emergência Ambiental da Câma- 
ra Municipal, abordaram as “Al-
terações climáticas e riscos cli-
máticos em Setúbal” e o Plano de 
Ação Climática de Setúbal, res- 
petivamente.

Autarquia valoriza 
bombeiros sapadores
nA elevada operacionalidade e 
qualificação técnica da Compa- 
nhia de Bombeiros Sapadores de  
Setúbal foi destacada em 21 de 
fevereiro pelo presidente da Câ- 
mara Municipal, André Martins, 
numa cerimónia comemorativa 
do 237º aniversário da instituição.
“Agradecemos aos bombeiros sa- 
padores tudo o que fazem para 

prestigiar a companhia. São 237 
anos sempre a trabalhar na mis-
são de defesa de pessoas e bens e 
de proteção e socorro no municí- 
pio”, afirmou o autarca no even- 
to, realizado no Quartel da CBSS.
André Martins assinalou que “os 
bombeiros são o principal pa-
trimónio da companhia”, sendo 
para eles que a Câmara Munici-

pal dirige toda a atenção, com 
“uma política de reconhecimen-
to e valorização” da instituição e 
de “investimento nas condições 
de trabalho, em equipamentos e 
em formação”.
Agradeceu aos que protegem vi- 
das e bens ao serviço da CBSS 
e a todos os que “deixaram sau-
dades”, pela personalidade e 
profissionalismo, como o chefe 
Manuel Júlio Arrábida, homena- 
geado com uma placa na entra- 
da do CMOS – Centro Municipal 
de Operações de Socorro, locali-
zada no primeiro piso do quartel.A Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal completou 237 anos

CÂMARA 
RECLAMA 
REFORÇO
POLICIAL
A necessidade de reforço 
do efetivo policial em 
permanência em Setúbal foi 
reiterada pelo presidente da 
Câmara Municipal, André 
Martins, nas comemorações 
do 96º aniversário do Comando 
Distrital de Setúbal da PSP, 
que decorreram em 24 de 
fevereiro, na Casa da Baía.
A carência operacional para 
a qual o município tem 
alertado “pelo menos nos 
últimos dez anos” foi apontada 
pelo autarca perante 
a secretária de Estado 
da Administração Interna, 
Isabel Oneto.
André Martins destacou 
“o papel imprescindível” da 
PSP e a relação de “grande 
proximidade e cooperação” 
mantida com o Comando 
Distrital de Setúbal, anunciando 
a disponibilidade para 
contribuir para a melhoria de 
instalações policiais, assim 
como a cedência de um terreno 
para a construção de um 
novo edifício para o comando.
Na cerimónia, o superintendente 
Carlos Resende da Silva tomou 
posse como comandante 
distrital de Setúbal da PSP 
para os próximos três anos.

SEGURANÇA
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Novo ciclo de investimentos
para a Península de Setúbal
Quase meia centena 
de entidades, públicas 
e privadas, juntou-se 
num grupo de ação local 
para o desenvolvimento 
de ações centradas na 
pesca, no turismo e no 
património. O potencial 
de financiamento ronda 
os cinco milhões de euros

Um novo ciclo de inves- 
timentos para as zo-
nas costeiras e estua-
rinas da Península de 

Setúbal está programado para 
os próximos anos, num poten-
cial de financiamento comuni- 

tário estimado em perto de cin-
co milhões de euros.
A Associação de Desenvolvimen- 
to Regional da Península de Se- 
túbal (ADREPES) preparou uma 
candidatura ao Programa MAR 
2030, com o objetivo de captar 
mais financiamento, canalizado 
através de três fundos europeus.
Para tal, foi concebida a Estraté- 
gia de Desenvolvimento Local de  
Base Comunitária Costeira, com 
as áreas temáticas de “Pesca e 
Aquicultura”, “Turismo” e “Patri- 
mónio Natural e Cultural”, de-
senvolvida pela ADREPES com 
os vários parceiros e as comu-
nidades locais.
A candidatura com esta estraté-
gia de desenvolvimento costei-
ro é operacionalizada através do  
Grupo de Ação Local Costeiro  
20-30, que conta com 46 par-
ceiros, incluindo a Câmara Mu-

nicipal de Setúbal, o qual foi for- 
malizado a 24 de fevereiro com  
a assinatura do protocolo de 
cooperação e parceria entre as 
entidades, privadas e públicas, 
envolvidas no projeto.
Esta estratégia de desenvolvi-
mento materializa um instru-
mento de base territorial que 
permite um olhar mais alargado 
do território em diferentes di- 
mensões, no qual está refletido 
um conjunto de necessidades e  
potenciais ações de investimento.
A candidatura engloba doze fre- 
guesias dos concelhos de Setú- 
bal, Sesimbra, Moita, Alcochete, 
Montijo e Almada, num territó-
rio com um total de 560 quiló-
metros quadrados e que abran-
ge perto de 200 mil habitantes.
No caso de Setúbal, são abran-
gidas as freguesias do Sado e de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e  

a União das Freguesias de Setúbal.
Valorização e certificação do pes- 
cado, despoluição de áreas com 
maior acumulação de detritos e 
resíduos, melhoria das embar-
cações de pesca com aposta em 
equipamentos menos poluen-
tes e incentivo à construção na-
val são ações possíveis.
Criação de roteiros turísticos que 
promovam uma oferta integra- 
da do território, aposta na cria-
ção da marca “Arrábida”, me-
lhoria das infraestruturas de 
apoio às atividades náuticas e 
descarbonização de embarca-
ções turísticas são outras.
Acrescem ações como reativação  
de salinas como recurso produ- 
tivo, ambiental, pedagógico e tu- 
rístico, articulação intermunici- 
pal na salvaguarda e valorização 
do património e recuperação de 
embarcações tradicionais.

Quarenta e seis entidades, públicas e privadas, envolvidas numa candidatura para o desenvolvimento costeiro, assinaram um protocolo de cooperação

PESCA, TURISMO E PATRIMÓNIO SÃO AS ÁREAS BENEFICIADAS

Setúbal promove-se na Escandinávia
nA Câmara Municipal de Setú- 
bal promoveu a região no mer-
cado da Escandinávia, numa 
ação inédita, desenvolvida em 
fevereiro, que incluiu, na Dina- 
marca, a realização de uma ini-
ciativa promocional e a partici-
pação numa feira.
A iniciativa contou com um even- 
to para cerca de três dezenas de 
convidados, na residência ofi-
cial do embaixador de Portugal 

na Dinamarca, numa apresen-
tação com jornalistas e agentes 
turísticos dinamarqueses.
O embaixador João Maria Cabral 
assinalou a importância da ini-
ciativa do município de Setúbal e 
congratulou-se por abrir as por- 
tas da embaixada a ações que 
dignificam Portugal nos merca-
dos externos.
Ricardo Oliveira, em representa- 
ção da Câmara Municipal de Se- 

túbal, destacou as principais po- 
tencialidades do destino em seg- 
mentos de grande importância 
para o mercado do turismo da 
Escandinávia.
A autarquia participou ainda na  
Danish Travel Show, uma das 
mais importantes feiras de turis-
mo de natureza do norte da Eu- 
ropa, que se realiza em Herning.
Setúbal, com uma comitiva que 
integrou diversos agentes, al-
guns presencialmente, esteve 
com pavilhão próprio e recebeu 
diversos contactos de visitan-
tes, jornalistas e operadores.A iniciativa incluiu ações promocionais na Dinamarca

GASTRONOMIA 
ANIMA PESCA

A importância de manter vivas 
as tradições e as riquezas de 
Setúbal através da promoção 
dos produtos regionais foi 
assinalada a 4 de março 
pelo presidente da Câmara 
Municipal, André Martins, 
na abertura das Semanas 
Gastronómicas 2023.
A iniciativa, promovida no 
âmbito da marca “Setúbal, 
Terra de Peixe”, é organizada 
pela Câmara Municipal com 
parcerias e apoios e conta, ao
longo do ano, com eventos 
temáticos destinados a divulgar 
sabores e saberes locais e, 
em simultâneo, a dinamizar 
a economia e a restauração.
O novo ciclo de eventos 
gastronómicos para destacar 
iguarias como o choco, 
a sardinha, o carapau, o 
salmonete, a cavala e a ostra, 
começou com a primeira 
edição da Semana dos Bivalves, 
no início de março, que 
contou com a participação 
de mais de três dezenas de 
restaurantes.
O presidente André Martins 
salientou, na Casa da Baía, a 
“importância de manter vivas 
as riquezas dos produtos 
regionais, da gastronomia 
aos vinhos, os quais fazem 
de Setúbal uma terra muito 
atrativa, e permitir que todos, 
de geração em geração, não 
deixem de apreciar estes 
sabores”.
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PROGRAMA EDUCATIVO

O programa comemorativo da Revolução dos Cravos reserva um 
conjunto de iniciativas dedicadas à comunidade educativa, como 
as exposições itinerantes pelas escolas do concelho “Construir 
a Paz com os Valores de Abril”, do Conselho Português para 
a Paz e Cooperação, e de cartoons de Abel Manta. Há ainda 
sessões em contexto de sala de aula com representantes 
da União de Resistentes Antifascistas Portugueses e oficinas 
de antropologia para crianças com a Associação de Antropologia 
Pública – Wamãe.

uOs 49 anos do 25 de 
Abril são festejados em 
todo o concelho num 
programa intenso pre- 

parado pela Câmara Municipal,  
com as juntas de freguesia e o mo- 
vimento associativo, para ser-
vir a população e perpetuar os 
valores conquistados em 1974.
Para ver e ouvir, para aprender, 
recordar e alicerçar o futuro, as 
comemorações são impulsiona- 
das por um conjunto de ativida- 

Setúbal no Luísa Todi integram 
o programa.
Exposições de artes plásticas, ati- 
vidades literárias e desportivas, 
teatro e cinema também fazem 
parte das festividades da Revo-
lução dos Cravos, que ganham 
mais brilho com espetáculos de  
fogo de artificio à meia-noite de  
24, na Doca dos Pescadores, e de  
25, depois do concerto no Mer-
cado Mensal de Azeitão.

VENHAM MAIS

As comemorações deste ano fa- 
zem parte do programa espe-
cial “Venham Mais Vinte e Cin-
cos” que a Câmara Municipal 

de Setúbal, com parcerias, está 
a promover até 2025 para assi-
nalar, com marca indelével e de 
olhos postos no futuro, os 50 
anos do 25 de Abril.
Este projeto conta com uma Co- 
missão de Honra na preparação 
de um conjunto de iniciativas  
que permitam promover a ima- 
gem de Setúbal no plano nacio-
nal, mobilizar a participação cí- 
vica e difundir os valores huma- 
nistas da Liberdade, da Demo-
cracia e da Paz.
Entre os eventos programados, 
destacam-se o Memorial a José 
Afonso, a instalar na zona ribei- 
rinha, a criação da Casa das Mú- 
sicas dos Povos e da Feira do Li- 
vro e do Disco Político e concer- 
tos com Adriana Calcanhoto, Sal- 
vador Sobral e de Paulo Carva-
lho com o filho Agir.
O programa “Venham Mais Vin-
te e Cincos”, iniciado em 2022, já  
contou com uma primeira ini-
ciativa em 2023, com o concer- 
to de apresentação do CD “Pro-
jeto Zeca Afonso”, numa parce- 
ria entre o Conservatório Regio- 
nal de Setúbal e a Associação Jo- 
sé Afonso.

des, quase todas de participação 
gratuita, pensadas para diferen- 
tes gerações.
A música dá mais pulsar à festa  
da Liberdade, com destaque para 
concertos de Xutos & Pontapés, 
no dia 24 de abril, no Largo Jo- 
sé Afonso, de Dino D’Santiago, a  
25, no recinto do Mercado Men- 
sal de Azeitão, e de Mundo Se-
gundo e Sam The Kid, a 30, na 
Herdade da Mourisca. 
As cerimónias protocolares de 
dia 25, com o hastear da bandei- 
ra dos Paços do Concelho, a de-
posição de flores no monumen-
to à Resistência Antifascista na 
Avenida Luísa Todi e a sessão so- 
lene da Assembleia Municipal de 

Setúbal recebe os 49 
anos da Revolução dos 
Cravos a pensar nas 
pessoas. Concertos de 
Xutos & Pontapés, Dino 
D’Santiago e Mundo 
Segundo com Sam The 
Kid, a par de fogo de 
artifício, são destaques. 
As comemorações 
integram o projeto 
especial “Venham Mais 
Vinte e Cincos”, que 
assinala meio século 
de Liberdade

COMEMORAÇÕES DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

Festa 
intensa 
celebra 
Abril
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PROGRAMA CENTRAL

01ABR.//03JUN.
ADRIANO 80 ANOS | VIDA E OBRA 
MUSEU DO TRABALHO
MICHEL GIACOMETTI 
Mostra em parceria com o Centro 
Artístico Cultural e Desportivo Adriano 
Correia de Oliveira que revela, em 15 
painéis, com textos e imagens, o percurso 
de um dos principais autores da música 
de intervenção. Inauguração às 16h00.
Ter a sex, das 10h00 às 18h00
Sab, das 14h00 às 18h00

10//21 | 10H00 | 14H30
HISTÓRIAS DE LIBERDADE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
POLO DA BELA VISTA
Histórias contadas aos mais novos, com 
base nos livros: “7x25 Histórias da Liberdade”, 
de Margarida Fonseca Santos, 
e “Capitães de Abril”, de José Jorge Letria.

14 . SEX | 21H30
EU VOU SER COMO A TOUPEIRA 
CASA DA CULTURA
Tertúlia com o investigador João Carlos 
Calixto, autor do livro “Canta, amigo, canta 
– nova canção portuguesa (1960-1974)”.

15 . SAB | 15H00
TESES DO MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO DO DISTRITO 
DE SETÚBAL
CASA DA CULTURA
Sessão evocativa do 50º Aniversário do III 
Congresso da Oposição Democrática, em 
Aveiro, com João Manuel Neves, Adriano 
Encarnação e José Teodósio Cacholas.

15 . SAB | 21h30 
MIGUEL CALHAZ
CASA DA CULTURA
Concerto do músico com projetos 
musicais na área do jazz, world music e 
música portuguesa. Entradas a 4 euros.

18ABR.//04MAI.
ENTRE NÓS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
SERVIÇOS CENTRAIS
Sexta edição de artes plásticas dos 
trabalhadores municipais, este ano com 
a criação de uma obra coletiva com 
o tema “Mulheres CMS. Mulheres de 
Abril”. Inauguração às 18h00.
Seg a sex, das 09h00 às 19h00
Sab, das 14h00 às 19h00

20 . QUI | 21H30
GRITO DA LIBERDADE
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Quinta edição do projeto criado sob 
a forma de concerto de comemoração 
do 25 de Abril, este ano com mulheres, 
que reinterpretam temas ligados 
à Revolução dos Cravos.
Reservas: bilheteira.fmlt@mun-setubal.pt  

22 . SAB | 21H00
OMIRI – CONTRADIÇÕES 
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Vasco Ribeiro Casais revisita temas 
compostos para as Comemorações 
Bocagianas de 2022, com os convidados 
Coro Feminino TuttiEncatus, A Cantadeira, 
Os Ribombando, Xoto e Carla Lança. 
Bilhetes a 8 euros.

PROGRAMA 25 DE ABRIL 2023

24 . SEG | 14H30
SONATA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
POLO DA BELA VISTA
Palestra sobre o 25 de Abril e apresentação 
do livro “Sonata”, de Carlos Alberto Saloio.

24 . SEG | 15H00
CAMINHO(S) PARA A LIBERDADE
Visita, com início na Avenida 5 de Outubro, 
junto do antigo terminal rodoviário, por 
marcos da resistência clandestina e 
operária, para homenagear resistentes 
antifascistas e evocar locais simbólicos 
da luta pela Liberdade.
Inscrições: gabphc@mun-setubal.pt

25 . TER | 09H00
HASTEAR DA BANDEIRA
PAÇOS DO CONCELHO
Cerimónia protocolar com hino nacional 
pela Banda de Música da Sociedade 
Musical Capricho Setubalense.

25 . TER | 09H30
HOMENAGEM ANTIFASCISTA
AVENIDA LUÍSA TODI
Deposição de flores junto do Monumento 
à Resistência Antifascista, acompanhado 
pela Banda de Música da Sociedade 
Musical Capricho Setubalense.

25 . TER | 10H00
SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI 

25 . TER | 11H30
ABRIL, HISTÓRIAS MIL | 50 ANOS 
DE LIBERDADE
PRAÇA DE BOCAGE
Concerto com a Banda Filarmónica da 
Sociedade Musical Capricho Setubalense.

25 . TER | 11H00-19H00
OPEN DE DAMAS 25 DE ABRIL
UNIÃO SETUBALENSE
Competição da Federação Portuguesa 
de Damas.

25 . TER | 13H00
ALMOÇO COMEMORATIVO
ESPAÇO NBNC DA BELA VISTA
Almoço convívio e celebração 
do 4º Aniversário do Espaço Nosso 
Bairro, Nossa Cidade da Bela Vista.

25 . TER | 15H30
ERA UMA VEZ UM PAÍS A PRETO 
E BRANCO: ESTÓRIAS DE ABRIL
CASA DA CULTURA
Teatro “Estórias com Asas” sobre 
a Revolução dos Cravos. 

27 . QUI | 14H30 
SONATA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
SERVIÇOS CENTRAIS
Palestra sobre o 25 de Abril e apresentação 
do livro “Sonata”, de Carlos Alberto Saloio.

27 . QUI | 18H00 
O FIM DA PIDE/DGS,
 EM 26 DE ABRIL DE 1974
MUSEU DO TRABALHO 
MICHEL GIACOMETTI
Conferência da historiadora Irene 
Flunser Pimentel, do ciclo “Valorizar o(s) 
Património(s).

29 . SAB | 10H00-17H00
MERCADO DA LIBERDADE
ALAMEDA DAS PALMEIRAS
Mercado dinamizado pelos moradores.

29 . SAB | 15H00
O PIANISTA 
CASA DAS IMAGENS LAURO ANTÓNIO
Exibição do filme de Roman Polanski, 
com Adrien Brody. Entradas a 1 euro.

DESTAQUES

24 . SEG | 22H00
XUTOS & PONTAPÉS
ESPETÁCULO PIROTÉCNICO
LARGO JOSÉ AFONSO
Concerto comemorativo do 25 de Abril 
protagonizado pelo expoente máximo do 
rock’n’roll em português, a que se segue, 
à meia-noite, na Doca dos Pescadores, 
um espetáculo de fogo de artificio.

25 . TER | 21h00
DINO D’SANTIAGO
FOGO DE ARTIFÍCIO
MERCADO MENSAL DE AZEITÃO
Concerto com figura central da música 
atual, que trabalha a tradição cabo-verdiana 
com o peso contemporâneo 
da eletrónica global, a que se segue um 
espetáculo pirotécnico. 

30 . DOM | 21H00
MUNDO SEGUNDO & SAM THE KID
HERDADE DA MOURISCA
Dois músicos, um de Gaia, outro de 
Chelas. No meio dos dois, uma história 
de dedicação à causa das rimas e das 
batidas ao ponto de ambos serem 
sinónimos de hip hop.

AZEITÃO 

15ABR.//09MAI. 
CRIAR EM LIBERDADE
BIBLIOTECA DE AZEITÃO
Mostra coletiva de artes plásticas com 
artistas de Azeitão. Inauguração às 16h00.
Seg a sex, das 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30
Sab, das 14h00 às 18h00

22 . SAB | 15H00
AZEITÃO EM ZECA AFONSO
BIBLIOTECA DE AZEITÃO
Conversas com convidados, com 
a participação das associações 
José Afonso e Manuel Guerra.

22//25
TORNEIO DE TÉNIS
CAMPOS DE TÉNIS URB. 
ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO
Torneio de ténis veteranos “Junta 
de Freguesia de Azeitão”, do Belcamp 
Tennis Club.

24 . SEG | 22H00
25 DE ABRIL
GMD UNIÃO E PROGRESSO
Sessão solene, com declamação de 
poesia e música pela Solidó Big Band.

25 . TER | 09H00-18H00
TORNEIO DE ABRIL 
COMPLEXO DE FUTEBOL DA BREJOEIRA
Torneio de futebol nos escalões 
de petizes, traquinas, benjamins 
e infantis, do Centro Cultural 
e Desportivo de Brejos de Azeitão.

25 . TER | 09H00
PASSEIO PEDESTRE
Com início na sede da Sociedade de 
Instrução Musical de Brejos de Azeitão.

25 . TER | 09H30 
PASSEIO DE CICLOTURISMO
Atividade pelas ruas da freguesia de 
Azeitão, organizada pela Junta e pelo 
Clube de BTT de Azeitão.

25 . TER | 09H30-12H30
ACADEMIA CHUSHIN
AZEITÃO BACALHÔA PARQUE I
Demonstrações de judo, de ginástica 
acrobática e ioga, workshop de dança 
oriental e aula aberta de ioga.

25 . TER | 10H00
TORNEIO DE MALHA
VENDAS DE AZEITÃO
Torneio de malha e almoço 
comemorativo do 25 de Abril.

25 . TER | 10H00-17H00
FUTSAL
GMD UNIÃO E PROGRESSO
Torneio do Grupo Musical e Desportivo 
União e Progresso.

25 . TER  
DEMONSTRAÇÕES 
DESPORTIVAS
JUVENTUDE AZEITONENSE
Exibição de patinagem, de manhã, 
seguida de almoço, e, à tarde, jogos 
de hóquei em patins.

25 . TER | 13H00
ALMOÇO COM JOGOS
PARQUE DE LAZER DA QUINTA 
DO BOM PASTOR
VILA FRESCA DE AZEITÃO
Almoço e jogos tradicionais.

25 . TER | 15H00
INAUGURAÇÃO DE ESCULTURA
ROSSIO DE VILA NOGUEIRA
Inauguração de escultura 
de homenagem a Zeca Afonso, 
com apontamento musical de cante 
alentejano e declamação de poesia 
“Poemas de Abril”, com o Grupo 
de Teatro Perpétua Azeitonense 
– Os Perpétuos.

29 . SAB | 18H30
MÚSICAS EM ABRIL
SALÃO SOLIDÓ
VENDAS DE AZEITÃO
Espetáculo com o Grupo Amigos 
dos Cordofones e a Orquestra e Grupo 
Coral da OCTA, entre outros 
convidados.

06 . SAB | 15H00
RE(TOCAR) ABRIL
Encontro de bandas, com saída 
da Sociedade Filarmónica Perpétua 
Azeitonense em direção ao Rossio, local 
que acolhe a atuação das bandas 
filarmónicas de Serpa, do Centro 
Recreativo Amadores de Música 
“Os Leões” e da Sociedade Filarmónica 
Perpétua Azeitonense.

13MAI.//01JUN. 
DIA DA LIBERDADE
BIBLIOTECA DE AZEITÃO
Exposição de maquetas da escultura 
pública em Azeitão (2022-2024). 
Inauguração às 16h00.
Seg a sex, das 09h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30
Sab, das 14h00 às 18h00

SADO

25 . TER | 09H00
COMEMORAÇÕES
JUNTA DE FREGUESIA DO SADO
Hastear da bandeira e distribuição 
de cravos à população.

25 . TER | 10H00
TORNEIO DE MALHA CORRIDA
COOPERATIVA DE HABITAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA 
BEM-VINDA A LIBERDADE
Iniciativa do Grupo da Malha 
da cooperativa.

SÃO SEBASTIÃO

17//21
A GLÓRIA DOS CRAVOS
Distribuição nas escolas do primeiro 
ciclo de um livro de ilustração sobre 
a Revolução de Abril e conversas com 
os alunos.

25 . TER | 09h00
16ª CORRIDA 
DA LIBERDADE
Prova de atletismo na distância de dez 
quilómetros e caminhada de cinco, 
com início no Parque Verde da Bela 
Vista, local no qual se realizam corridas 
infantis e de desporto adaptado, aulas 
de zumba e animação musical.
Inscrições: 
https://www.jfss.pt/corridadaliberdade

UF SETÚBAL

01//30 
MULHERES DO MEU PAÍS
ESCOLA CONDE DE FERREIRA 
Mostra com ilustrações de Marta 
Nunes. A inauguração, às 17h00, inclui 
o concerto “Melodias do Zeca”, por 
Renato Sousa.
Seg a sex, das 14h00 às 17h00

13 . QUI | 07H45
VISITA 
HISTÓRICO-CULTURAL
Visita ao museu de Aljube e à Fundação 
José Saramago. Encontro na entrada 
sul do Estádio do Bonfim.
Informações: 935 766 881

15 . SAB | 09H30
AVÓ, ONDE ESTAVAS 
NO 25 DE ABRIL?
ESCOLA CONDE DE FERREIRA
Hora do conto e atelier de pintura 
a partir de histórias.
Inscrições: 935 766 881
centro.comunitario@uf-setubal.pt

21 . SEX | 14H30
A ARTE ESTÁ NA RUA!
CENTRO COMUNITÁRIO DA UFS 
POLO DE SÃO JULIÃO
Atelier de artes plásticas.
Inscrições: 935 766 881
centro.comunitario@uf-setubal.pt

23 . DOM | 16H00
CONVERSA À VOLTA 
DAS MULHERES DO MEU PAÍS 
ESCOLA CONDE FERREIRA
Encontro com Marta Nunes, autora 
da exposição “Mulheres no Meu País”, 
e Regina Marques, do Movimento 
Democrático de Mulheres.

28 . SEX | 10H00
A LIBERDADE 
PASSA POR AQUI…!
CENTRO COMUNITÁRIO DA UFS 
POLO DA ANUNCIADA
Conversa com chá sobre 
a importância do 25 de Abril 
e o fim do colonialismo, 
com Mafalda dos Santos.
Inscrições: 935 766 881
centro.comunitario@uf-setubal.pt

29 . SAB | 12H00-19H00
LIBERDADE
PARQUE DE VANICELOS
Arraial e piquenique da Liberdade.
Inscrições: 935 766 881
centro.comunitario@uf-setubal.pt

05 . SEX | 10H00
VENHAM VER, 
MAIO NASCEU!
Caminhada com encontro no Centro 
Comunitário da UFS – Polo da Anunciada.
Inscrições: 935 766 881
centro.comunitario@uf-setubal.pt

VENHAM MAIS
VINTE  CINCOS

1974 .  2024 |  50  ANOS

VENHAM MAIS

VINTE CINCOS

VENHAM MAIS

VINTE CINCOS

VENHAM MAIS
VINTE CINCOS

VENHAM MAIS
VINTE CINCOS

VENHAM MAIS
VINTE CINCOS

VENHAM MAIS
VINTE CINCOS

VENHAM   MAIS
VINTE   CINCOS

SETÚBAL “O LUGAR DE ZECA AFONSO”

E
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A Junta de Freguesia 
do Sado adquiriu re-
centemente um con-
junto de novos equi-

pamentos de jardinagem, num 
investimento da ordem dos 10 
mil euros, para as suas equipas 
operacionais de manutenção de  
espaços verdes. 
Entre os equipamentos adqui-
ridos está um trator corta-rel-
vas da marca Outils Wolf, com 
motor a gasolina de 13 cavalos 
e apetrechado de um depósito 
de recolha de 240 litros e uma 
lâmina de corte até 80 centíme-
tros de largura.
A presidente da Junta de Fre-
guesia do Sado, Marlene Caeta-
no, destaca a mais-valia deste 
trator corta-relvas, para super-
fícies até cinco mil metros qua-

drados, “muito fácil de manobrar 
e que permite a execução de uma 
grande flexibilidade de tarefas, 
podendo ser utilizado tanto em 
áreas pequenas como de grande 
dimensão”.
O investimento da autarquia as- 
segurou ainda a aquisição de mais  

três equipamentos, concreta- 
mente um corta-relvas clássico 
Outils Wolf, para corte em super- 
fícies até três mil metros qua-
drados, assim como uma roça-
dora e um soprador, ambos da 
marca Stihl.
Marlene Caetano afirma que es- 

tes equipamentos acrescentam 
“mais qualidade e eficiência à 
equipa de sete elementos afeta 
aos serviços de manutenção de 
espaços verdes, ao permitir a 
realização deste tipo de tarefas 
de forma mais rápida e cómoda 
para os trabalhadores”.

Um trator corta-relvas foi um dos equipamentos adquiridos para as tarefas de jardinagem

SADO | NOVOS EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM

Junta do Sado
investe nos 
espaços verdes

Quatro novos 
equipamentos para 
execução de tarefas 
de jardinagem estão 
ao serviço da equipa 
de manutenção de 
espaços verdes da 
Junta de Freguesia do 
Sado. Um investimento 
de 10 mil euros 
traduz-se numa maior 
eficiência na execução 
destas tarefas urbanas 

As instalações sanitárias foram beneficiadas na EB Luísa Todi

nAs condições de conforto e 
funcionalidade da Escola Básica 
Luísa Todi saíram reforçadas 
depois da recente execução de 
um conjunto de manutenções 
asseguradas pelos serviços 
operacionais da Junta de 
Freguesia de São Sebastião 
naquele estabelecimento de 
ensino.
A reabilitação de fachadas 
de edifícios, em que se inclui a 
substituição de persianas e de 
vidros danificados, foi uma das 

operações com maior impacte 
e visibilidade no âmbito da 
beneficiação executada, mas, no 
interior da escola, houve vários 
equipamentos intervencionados. 
No logradouro da Escola Básica 
Luísa Todi, os bebedouros estão 
novamente operacionais, depois 
de substituídas as torneiras, 
enquanto a zona de cozinha 
também foi alvo de trabalhos de 
manutenção, com reparações 
efetuadas ao nível de torneiras 
e órgãos de drenagem.

Esta ação de manutenção 
concretizada pela Junta de 
São Sebastião incidiu ainda na 
beneficiação das instalações 
sanitárias do edifício destinado 
à valência de pré-escolar, com 
a substituição de autoclismos, 
sanitas e tampos, agora 
devidamente adaptados à faixa 
etária das crianças.
As beneficiações realizadas 
naquele estabelecimento de 
ensino decorrem da transferência 
de competências da Câmara 
Municipal de Setúbal para as 
juntas e no contexto de um 
conjunto de visitas realizadas 
pelos autarcas às escolas do 1º 
ciclo do ensino básico existentes 
no território de São Sebastião.

MELHORES CONDIÇÕES
NA EB LUÍSA TODI

SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO
ASSOCIAÇÕES 
COM DOAÇÕES

nAssociações e grupos 
de moradores com trabalho 
em prol da comunidade 
receberam vários 
equipamentos e consumíveis 
informáticos doados pela 
Junta de Freguesia de São 
Sebastião, os quais permitem 
consolidar as ações 
desenvolvidas regularmente.
À associação Garrrbage 
– Grupo de Ação pela 
Reciclagem, Reabilitação 
e Reencaminhamento de 
Bens Aproveitáveis – Geração 
Ecologista foi entregue uma 
impressora e respetivos 
tinteiros, enquanto a 
Associação de Moradores do 
Bairro Afonso Costa recebeu 
uma impressora multifunções 
e uma televisão.
No âmbito desta iniciativa, que 
deu resposta a necessidades 
identificadas no âmbito 
do programa municipal 
“Ouvir a População, Construir 
o Futuro”, já tinham sido 
entregues impressoras aos 
espaços Nosso Bairro, Nossa 
Cidade da Bela Vista e da 
Quinta de Santo António, 
destinados a apoiar aulas 
de informática e de estudo 
acompanhado.
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A circulação no bairro é feita com mais conforto e segurança

nA escadaria comunicante 
entre as ruas Heróis de Abril 
e José Carlos Ary dos Santos, 
no Casal das Figueiras, foi 
beneficiada numa intervenção 
da União das Freguesias de 
Setúbal destinada a melhorar 
as condições de circulação 
e segurança naquela zona do 
território.
A operação foi integrada no 
projeto desta autarquia para 
melhoria das acessibilidades 
e mobilidade na zona do Casal 

das Figueiras e contemplou, 
entre outras, a reparação 
de degraus e a instalação de 
corrimãos ao longo de toda a 
escadaria, fundamental para 
a circulação dos moradores 
pelo bairro.
A recuperação desta 
escadaria dá continuidade 
às intervenções já realizadas 
no âmbito do plano de 
acessibilidade para o Casal 
das Figueiras, nomeadamente 
a recuperação e colocação 

de corrimãos noutros dois 
acessos por escadas entre 
estas mesmas ruas e a 
reconstrução de uma escadaria 
na Rua Abel Viana.
Esta obra constitui mais uma 
ação da União das Freguesias 
de Setúbal para reforço 
das condições de mobilidade 
e segurança no território com 
o objetivo de promover, em 
simultâneo, a eliminação 
de barreiras urbanísticas e a 
acessibilidade para todos.

CASAL DAS FIGUEIRAS
COM MAIS MOBILIDADE

GÂMBIA-PONTES-A. GUERRA
DEBATE DEFENDE
FUTURO DO RIO

AZEITÃO
ENTORTA-TE 
COM RITMO

SADO
CICLISTA VENCE 
PROVA IBÉRICA

nA problemática das 
alterações climáticas esteve em 
foco numa palestra realizada 
a 4 de março, numa iniciativa 
conjunta das juntas de freguesia 
de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra e do Sado com o Centro 
de Estudos do Ambiente e do 
Mar, da Universidade de Aveiro.
No auditório da Junta de 
Freguesia de Gâmbia-Pontes-
-Alto da Guerra, um conjunto 
de especialistas nesta matéria 
refletiu e partilhou conhe-
cimentos sobre medidas a 
adotar para atenuar potenciais 
consequências das alterações 
climáticas no rio Sado.
A palestra, com moderação de 
Abílio Ferreira, contou com 
intervenções dos investigadores 
João Miguel Dias, do Centro de 
Estudos do Ambiente e do Mar, 
da Universidade de Aveiro, assim 
como de Ramiro Neves e João 
Bordado, ambos do Instituto 
Superior Técnico, de Lisboa.
Destacam-se ainda as alocuções 
da vice-presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Carla 
Guerreiro, dos presidentes 
das juntas de freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 
e do Sado, respetivamente, 
Luís Custódio e Marlene 
Caetano, e da representante 
do ICNF Ana Cristina Falcão.

nMúsica, artesanato e 
tasquinhas gastronómicas 
foram atrativos do 1º 
Entorta-te, encontro de tunas 
do Instituto Politécnico de 
Setúbal, realizado a 12 de 
março, no Parque do Morango, 
em Brejos de Azeitão.
A animação musical foi um 
dos pratos fortes da iniciativa, 
integrada no m@rço.28, 
programa comemorativo do 
Mês da Juventude organizado 
pela Câmara Municipal de 
Setúbal em parceria com 
várias entidades, incluindo a 
Junta de Freguesia de Azeitão.
O encontro contou com 
atuações da Tuna Sadina, 
ESTBartuna – Tuna Académica 
da Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, Real 
Trovantuna de Setúbal, 
TASCA – Tuna Académica 
de Setúbal Cidade Amada, 
Sempert’unos, Rancho 
Folclórico da Quinta do Conde, 
Tuna da Universidade Sénior 
da Quinta do Conde e Manolo 
Sensations.

nMário Ferreira, ciclista 
setubalense e residente na 
freguesia do Sado, conquistou 
o primeiro lugar, na categoria 
Masters A, da competição 
ibérica de ciclismo Eurobec 
Granfondo Lusiberia, realizada, 
a 5 de março, entre Badajoz, 
Elvas e Campo Maior. 
O ciclista venceu ao terminar 
a competição, na categoria 
de Granfondo, com um total 
de 146 quilómetros, com 
o tempo de 3h28m3s.
Com mais de um milhar de 
atletas, esta competição 
contou ainda com provas nas 
distâncias de Mediofondo 
e Minifondo, respetivamente 
121 e 64 quilómetros.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL 

u SÃO SEBASTIÃO . SADO  | TEATRO. Duas atividades culturais levaram perto de uma centena de seniores das freguesias 
do Sado e de São Sebastião ao Teatro Politeama de Lisboa para assistir, respetivamente, a 16 e a 25 de fevereiro, às peças 
“Revista é sempre Revista” e “Cinderela – O Musical dos Seus Sonhos”. As iniciativas foram organizadas pela Junta de Freguesia 
do Sado, em parceria com a Sado Acolhe, e pela Junta de Freguesia de São Sebastião, no âmbito do programa 55+.
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EB 2,3 de Azeitão
recebe novos cacifos

A Escola Básica 2,3 de  
Azeitão recebeu re- 
centemente 36 caci- 
fos, adquiridos e ofe- 

recidos pela Junta de Freguesia 
de Azeitão com o objetivo de re- 
forçar e melhorar as condições 
de funcionamento do estabele-
cimento de ensino.
A oferta dos equipamentos es-
colares dá resposta a uma das 
necessidades apontadas por do- 
centes e encarregados de educa- 
ção no seguimento de uma reu-
nião, realizada no final do ano 
letivo transato, do conselho ge-
ral do Agrupamento de Escolas 
de Azeitão.

A presidente da Junta de Fre-
guesia de Azeitão, Sónia Paulo, 
adianta que a decisão de suprir 
esta necessidade educativa “sur- 
giu numa altura em que a ges-
tão daquela escola ainda não 
tinha transitado para a Câmara 
Municipal de Setúbal, ou seja, era 
da responsabilidade da adminis- 
tração central”. 
Os 36 cacifos, entregues à Esco- 

la Básica 2,3 de Azeitão no final 
de fevereiro, destinam-se à uti-
lização de alunos e juntam-se ao  
conjunto de outros equipamen- 
tos já existente no estabeleci- 
mento de ensino e que, na glo-
balidade, ainda são insuficien-
tes para dar resposta às neces-
sidades dos alunos.
A autarca salienta que a oferta 
destes novos cacifos se reveste 

de particular importância ten-
do em conta os destinatários, 
sobretudo “alunos do 7º ano de 
escolaridade, que, nesta fase de 
aprendizagem, já utilizam bas-
tantes materiais escolares”.
Sónia Paulo reforça ainda que a  
entrega destes equipamentos se  
traduz “em mais segurança e qua- 
lidade de ensino para os alunos 
da Escola Básica 2,3 de Azeitão”.

Trinta e seis cacifos 
foram oferecidos pela 
Junta de Freguesia 
à Escola Básica 2,3 
de Azeitão. A medida 
facilita a vida dos 
alunos, que ganharam 
mais espaço para 
arrumos no quotidiano 
de aprendizagem

Novos cacifos coloridos estão à disposição dos alunos da EB 2,3 de Azeitão

AZEITÃO | JUNTA DE FREGUESIA OFERECE EQUIPAMENTOS ESCOLARES
SÃO SEBASTIÃO
CRAVOS E POESIA 
PARA MULHERES

SADO
CAMINHADA 
FLORIDA

nUma ação de rua, com a 
oferta de cravos vermelhos 
e um poema a meio milhar 
de mulheres, assinalou o Dia 
Internacional da Mulher, a 8 
de março, em vários locais na 
freguesia de São Sebastião.
Esta iniciativa foi conduzida 
pelo presidente da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, 
Nuno Costa, acompanhado de 
outros membros do executivo.
A opção pelos cravos vermelhos, 
afirma o autarca, é justificada 
pelo simbolismo da flor 
associada à Revolução de Abril, 
“um momento importante de 
conquista de direitos para as 
mulheres e que marcou um 
grande avanço nesta perspetiva 
de igualdade de género”.

nUma caminhada com centena 
e meia de participantes e a 
distribuição de flores foram 
iniciativas promovidas pela 
Junta de Freguesia do Sado 
para assinalar o Dia 
Internacional da Mulher.
Numa ação de rua, realizada 
a 8 de março, a presidente da 
Junta de Freguesia do Sado, 
Marlene Caetano, distribuiu 
flores a funcionárias da 
autarquia e a mulheres 
residentes no território. 
Já a 12, a autarca participou 
numa caminhada, com cerca 
de cinco quilómetros, feita com 
boa disposição, entre o Polo 
Social e Cultural da Freguesia 
do Sado e o Moinho de Maré 
da Mourisca.
A iniciativa que aliou a atividade 
física ao lazer contou com 
exercícios de aquecimento e 
alongamento dinamizados por 
Maria Ferreira e um lanche na 
Herdade da Mourisca. 

Alunos levaram cabeleireiro a mulheres da freguesia

nAs comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, que se 
assinalam a 8 de março, foram 
pretexto para a realização da 
iniciativa de beleza e bem-estar 
“Penteados e Fotografias”, 
destinada a mulheres da fregue-
sia de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra.
O Clube Desportivo, Cultural 
e Recreativo de Gâmbia foi 
transformado em salão de 
beleza para os cuidados capilares, 
com cortes e estilização, 
prestados por uma turma do 
curso de cabeleireiro do IEFP – 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional de Setúbal.

A atividade, que contou com 
a presença do presidente da 
Junta de Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, Luís 
Custódio, incluiu um momento 
fotográfico para registo da 
sessão de beleza e a oferta de 
uma flor a todas as mulheres 
que beneficiaram desta ação.
O “Penteados e Fotografias”, 
uma organização do Projeto 
Siga 2.0 - CLDS 4G, em parceria 
com IEFP, Junta de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra e Clube 
Desportivo, Cultural e Recreativo 
de Gâmbia, integrou o programa 
da Câmara Municipal de Setúbal 
Março Mulher 2023. 

JUNTA ASSINALA DIA DA MULHER
GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
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nMúsica, dança, poesia, artes 
plásticas e a partilha de 
testemunhos sobre a condição 
da mulher em vários quadrantes 
da sociedade marcaram a 
iniciativa “Praça Mulher”, que 
celebrou o Dia Internacional 
da Mulher, a 8 de março, na 
Praça de Bocage.
“Queremos assinalar 
particularmente este dia muito 
importante para lembrar 
que o mundo é para todos”, 
afirmou o presidente da União 
das Freguesias de Setúbal, 
Rui Canas, a organizadora 
da ação em parceria com 
a Câmara Municipal e com 
a participação da cooperativa 
SEIES, Casa da Poesia 
de Setúbal e Movimento 
Democrático de Mulheres.
A iniciativa contou com música 
de Os Flamenquitos de 
Santiago, da fadista Maria 
Valente, do Coro da Associação 
de Socorros Mútuos 
Setubalense e da acordeonista 
Helena Mendes e dança 
oriental a cargo do Catarina 
Branco Oriental Studio. 
Também houve poesia com 

Patrícia Paixão, do Teatro 
Estúdio Fontenova, e pelo 
grupo da Oficina de Escrita 
Criativa do Centro Comunitário 
da União das Freguesias 
de Setúbal, coordenado por 
Alexandrina Pereira, e pintura 

ao vivo, pela Artiset e Galeria 
de Arte Pólvora D’Cruz.
A “Praça Mulher” contou 
ainda com a partilha de 
testemunhos de Rita Santos, 
Keila Gonçalves, Aline 
Martinho, Eugénia Rosa, 

Joana Tomé, Salomé Raposo, 
Virgínia de Sá, Paula Moita, 
Seyene Torres, Maria do 
Carmo e Maria Arminda, 
mulheres que desempenham 
funções em várias áreas da 
sociedade.

A acordeonista Helena Mendes deu ritmo à Praça Mulher

‘PRAÇA MULHER’ CELEBRA IGUALDADE
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL SÃO SEBASTIÃO 

CINEMA 
DIVERTIDO 

nUma sessão de cinema 
com curtas-metragens de 
Charlie Chaplin divertiu 
a pequenada, no Auditório 
Bocage, em mais uma 
iniciativa do programa 
“Cinema para Famílias”, 
dinamizado pela Junta 
de Freguesia de São 
Sebastião com a Associação 
Cinematográfica 50 Cuts.
Apesar de mudos e a preto 
e branco, os filmes cómicos 
de Charlie Chaplin captaram 
a atenção dos mais novos na 
manhã de 19 de fevereiro, 
que ganhou mais cores com 
pinturas faciais nos 
participantes.
O “Cinema para Famílias”, 
que proporciona o acesso 
gratuito e descentralizado 
a eventos de lazer e cultura, 
tem nova sessão a 25 de 
julho, com a exibição do filme 
“O meu Avô”, de Tony Costa, 
para comemorar o Dia 
Nacional dos Avós.

VANICELOS REVELA SABORES CRIANÇAS DESFILAM ALEGRIA FOLIA DE CARNAVAL NO TROINO

BREVES

Os sabores da região, de Portugal e do mundo estiveram 
à prova no Parque de Vanicelos durante a Feira dos 
Produtos Regionais, uma iniciativa da União das Freguesias 
de Setúbal que se realizou entre 2 e 5 de março. 
O certame contou com tasquinhas artesanais e animação 
musical com espetáculos de André Patrão, Old Band, 
Banda Ousadia e Susana Martins.

As ruas da freguesia do Sado animaram-se, a 17 de 
fevereiro, com o desfile de Carnaval “Marcha da Alegria”, 
com todas as turmas das três escolas básicas do Faralhão 
e os jardins de infância do Faralhão e Palhacinho, numa 
organização da Federação Concelhia de Setúbal das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e da 
Junta de Freguesia do Sado.

O Largo da Fonte Nova acolheu, na terça-feira de Carnaval, 
o espírito da tradição carnavalesca impulsionado por uma 
iniciativa da União das Freguesias de Setúbal com o Clube 
Recreativo Palhavã, o Moto Clube de Setúbal, 
Os Pelezinhos, o Teatro TOMA, a Capricho Setubalense 
e a Artiset. A atividade incluiu desfiles, baile e animação 
musical com Jorge Nice.

u

UF SETÚBAL SADO UF SETÚBAL
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Câmara anuncia 
novos investimentos

O presidente da Câma-
ra de Setúbal, André 
Martins, anunciou a 21  
de março, em encon-

tro do programa municipal “Ou- 
vir a População, Construir o Fu-
turo” realizado em Azeitão, in-
vestimentos estruturantes para 
o desenvolvimento e qualifica-
ção desta freguesia.
Um polo cultural multiusos, um  
pavilhão polidesportivo e o Mer- 
cado de Brejos de Azeitão, a re- 
qualificar,  são os três equipa-

mentos-âncora que integram o 
compromisso de investimentos 
programados pelo município 
com vista à criação de uma 
nova centralidade em Azeitão.
A estes projetos, impulsionados 
no âmbito do Plano Estratégico  
de Desenvolvimento Urbano Sus- 
tentável de Azeitão, acrescem 
obras de infraestruturação ur-
banística, com destaque para in- 
tervenções de larga escala nas 
ruas de São Gonçalo e da Socie- 
dade Musical Brejos de Clérigos.
“Decidimos investir num equi-
pamento cultural multiusos em 
Brejos de Azeitão para servir as 
populações. Faz todo o sentido lo- 

calizá-lo na área que definimos 
como a nova centralidade”, afir-
mou o presidente da autarquia, 
André Martins, no encontro com 
a população, realizado na Esco-
la Básica da Brejoeira.
No plenário, uma iniciativa da 
Câmara com a Junta de Azeitão, 
o autarca anunciou também “a 
recuperação do edifício do Mer-
cado de Brejos de Azeitão”, com 
o triplo objetivo de reforçar as 
condições dos atuais operado-
res, atrair novos comerciantes 
e servir melhor a comunidade.
“A procura crescente para a prá- 
tica desportiva em recinto fecha- 
do no território azeitonense”, alia- 

da à “sobrelotação dos equipa-
mentos existentes”, sublinhou An- 
dré Martins, motivou a “decisão 
de investir na construção de um 
pavilhão polidesportivo num es-
paço junto do Mercado Mensal 
de Azeitão”.
Com estes equipamentos é dado 
“um contributo importante para 
o desenvolvimento do território 
e um apoio significativo para a  
fixação dos jovens”, vincou o pre- 
sidente da autarquia, ao adian-
tar que estão reunidas “as condi- 
ções para realizar estes investi-
mentos até ao final do mandato”.
A presidente da Junta de Fregue- 
sia de Azeitão, Sónia Paulo, vin-

cou a importância destes novos 
equipamentos para o desenvol-
vimento e reforço da atrativida- 
de do território, ao apontar o po- 
lo cultural multiusos como um 
elemento fulcral para “facilitar 
o acesso e descentralização da 
cultura”.

VISÃO INTEGRADA  

André Martins destacou ainda o 
trabalho progressivo que a Câ- 
mara de Setúbal, com a Junta de  
Freguesia de Azeitão, tem vindo  
a concretizar a nível de infraes- 
truturação urbana, com a criação 
de passeios, sistemas de abas-
tecimento de água e saneamen-
to e também asfaltamentos.
Nesta matéria, o vereador com 
o pelouro da Obras Municipais 
na Câmara de Setúbal, Carlos 
Rabaçal, realçou que no perío-
do compreendido entre o início 
de 2022 e o final do primeiro 
semestre 2023, é contabilizado 
um “investimento superior a cin- 
co milhões de euros na qualifica-
ção do território de Azeitão”.
O autarca, ao enaltecer o regres- 
so da gestão da água e saneamen- 
to à esfera pública, adiantou que  
está prevista uma obra infraes-
truturação de grande dimensão 
e de “extrema importância para 
Azeitão”, concretamente a reno- 
vação do sistema de abasteci-
mento Pinhal de Negreiros-Ma-
çoqueira.
O encontro público serviu ainda  
para auscultar expectativas e ne- 
cessidades sentidas pela popu-
lação em matérias relacionadas 
com urbanismo e infraestrutu-
ração de arruamentos, mobili-
dade e transportes, trânsito e si- 
nalização, limpeza e higiene ur- 
bana e gestão de espaços verdes.
A vereadora do Urbanismo, Ha-
bitação, Mobilidade e Fiscaliza-
ção da Câmara Municipal de Se-
túbal, Rita Carvalho, deu nota 
de que a autarquia vai avançar, 
em abril, com a pintura de pas-
sadeiras em Azeitão, e que, nos 
transportes públicos, estão a 
ser retificados horários e a ser 
feitos ajustes nas carreiras.
O programa municipal “Ouvir a 
População, Construir o Futuro” 
destina-se a aproximar a gestão  
autárquica da população, que tem, 
assim, oportunidade de apre-
sentar diretamente aos eleitos 
assuntos que consideram de in- 
teresse sobre os locais onde vi-
vem ou trabalham.

Uma nova centralidade, 
com mais qualidade de 
vida e atratividade, está 
a caminho de Azeitão. 
A visão para este 
território, anunciada 
em encontro com a 
população, alia novos 
equipamentos, 
incluindo um polo 
cultural multiusos 
e um polidesportivo, 
a ações estruturantes 
de infraestruturação 
urbana 

Câmara e juntas continuam a reunir-se com as populações para encontrarem as melhores soluções

Um polo cultural e um polidesportivo são alguns dos investimentos previstos para o território azeitonense

AZEITÃO | SESSÃO PÚBLICA DO PROGRAMA ‘OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO’
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O certame levou uma enchente às Praias do Sado, num estímulo ao convívio e à boa vizinhança

A cerimónia contou com momento cultural pelo Coro Setúbal Voz

nA Feira da Primavera levou 
animação às Praias do Sado, 
entre os dias 16 e 19 de março, 
com um programa preenchido 
com artesanato, doçaria, 
tasquinhas gastronómicas, 
animação infantil e espetáculos 
musicais.
Pinturas faciais, balões e 
tatuagens glitter, uma aula de 
hip-hop para pais e filhos e uma 
oficina de construção de 
caça-sonhos foram algumas 
das atividades do evento que 
assinalou a chegada da 

primavera e que contou, ao 
longo de quatro dias, com 
animação musical por Susana 
Martins, Grupo Ousadia e Jorge 
Nice.
A presidente da Junta de 
Freguesia do Sado, Marlene 
Caetano, considerou que o 
certame “foi repleto de alegria 
e de muito convívio entre a 
vizinhança”, com uma “grande 
afluência de pessoas, 
principalmente no último dia”.
A Feira da Primavera, realizada 
no Polo Social e Cultural 
da Freguesia do Sado, foi 
organizada pela Junta de 
Freguesia do Sado com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Setúbal.

FEIRA RECEBE PRIMAVERA
SADO

nA importância da 
descentralização de 
competências para o 
desenvolvimento das freguesias 
do concelho foi destacada 
pelo presidente da Câmara 
de Setúbal, André Martins, na 
cerimónia comemorativa do 
470º aniversário da freguesia de 
São Sebastião, a 18 de março.
“Temos dotado todas as 
freguesias com mais meios 
financeiros, graças aos 
protocolos de delegação de 
competências e outros meios 
que a Câmara Municipal 
celebra há vários anos com 
estas autarquias”, sublinhou o 
autarca no evento, realizado 
no Auditório Bocage.
Trata-se de uma descentralização 
“acompanhada dos necessários 
meios para exercer as 
competências entregues às 
freguesias” e que, em 2023, 
implica a transferência de um 
total de 8 milhões e 930 mil 
euros da Câmara Municipal 
para as cinco juntas de 
freguesia do concelho.
André Martins destacou, 
igualmente, o trabalho em 
desenvolvimento com a 
Estratégia Local de Habitação 
para concretizar vinte 
operações de reabilitação e 
construção de nova habitação 
pública, num investimento 

global superior a 192 milhões 
de euros, com financiamentos 
do PRR.
Em matéria de investimentos, 
destacou obras estruturantes 
em que se incluem a 
reabilitação do Convento de 
Jesus, a estabilização das 
encostas do Forte de São 
Filipe, o novo centro de saúde 
de Azeitão e uma intervenção, 
a iniciar, de requalificação da 
Avenida Luísa Todi.
“Trabalhamos intensamente 
para fazer do concelho um polo 

sempre em desenvolvimento 
para constante melhoria da 
qualidade de vida das 
populações”, visão que, vincou, 
“prevalece na governação desta 
velha freguesia”.
Esta é também a visão do 
executivo da freguesia de São 
Sebastião, liderado por Nuno 
Costa, que em 2017 lançou 
um conjunto de investimentos 
que “têm como primeira 
prioridade as pessoas” e que 
incidem na “requalificação e 
manutenção do espaço público 
e no reforço da capacidade 
operacional”.
As duas primeiras metas 
deste projeto executado em 
três fases estão concluídas 
e materializam-se no Polo 
Operacional de Monte Belo e 
no Auditório Bocage, enquanto 
a terceira, que “deve ficar 
concluída até ao final deste ano”, 
consiste na construção da nova 
sede da junta de freguesia.
O programa comemorativo da 
freguesia de São Sebastião 
reservou atuações do Grupo 
de Dança +55 do Espaço 
MaiorIdade da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, 
do Coro Setúbal Voz e dos 
SemperT’unos – Tuna Mista 
Académica da Escola Superior 
de Saúde, do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Câmara Municipal de Setúbal e Junta de São Sebastião partilham a visão de um território com mais qualidade

FREGUESIA CELEBRA 470 ANOS
SÃO SEBASTIÃO
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Escolas em bom ambiente 
nA importância da educação am- 
biental para a construção de so- 
ciedades mais sustentáveis foi 
destacada, a 10 de março, pela vi-
ce-presidente da Câmara de Se- 
túbal, Carla Guerreiro, no has-
tear da bandeira verde da sus-
tentabilidade Eco-Escolas na EB 
nº 6 do Monte Belo.
“Este é um programa de extrema 
importância em Setúbal”, afir-
mou a autarca.
O programa galardoou em Se-
túbal, além da EB nº 6 do Mon-
te Belo, as escolas básicas Luísa  

Todi, do Bairro Afonso Costa, Bar- 
bosa du Bocage, nº 11 Humber- 
to Delgado, nº 4 dos Pinheiri- 
nhos, da Gâmbia, do Alto da 
Guerra e do Montinho da Coto-
via e a EB 2,3 de Azeitão.
APPACDM de Setúbal, Colégio 
Santa Ana, Centro Paroquial Nos- 
sa Senhora da Anunciada/JI 
Aquário, Colégio Adventista de 
Setúbal, Escola Profissional de 
Setúbal, Escola de Hotelaria e  
Turismo de Setúbal e LATI tam-
bém receberam a bandeira verde.
Foram ainda distinguidas as qua- 
tro escolas que integram o cam- 
pus setubalense do Instituto Po- 
litécnico de Setúbal.A bandeira Eco-Escolas estimula a educação ambiental e a sustentabilidade 

O município, com as 
juntas de freguesia, 
convocou as associa-
ções de pais e encar-

regados de educação do conce-
lho para uma reunião sobre o 
setor da educação, realizada a 
2 de março, no âmbito do mo- 
delo de parceria e proximida-
de adotado em Setúbal.
A vice-presidente Carla Guer-
reiro, que conduziu o encontro, 
na Casa da Baía, recordou que o  
estado de conservação dos sete 
novos edifícios sob gestão muni- 
cipal, dos 2º e 3º ciclos e do se-
cundário, exige beneficiações.

“Estamos a falar de obras muito 
grandes, nomeadamente na Se-
cundária de Bocage, nas básicas 
de Aranguez, de Azeitão e Bar-
bosa du Bocage, que estimamos 
que tenham um valor de 35 mi-
lhões de euros.”
A autarca fez um balanço de co- 
mo a autarquia está a gerir as 
questões relacionadas com a 
educação, como pessoal, repa-
rações a cargo das juntas de fre- 
guesia por transferência de 

competências e intervenções de  
maior monta executadas pelo 
município, refeições escolares 
e oferta de atividades de enri-
quecimento curricular dinami-
zadas com as próprias associa-
ções de pais.
Uma das situações a resolver 
no concelho é, segundo a vice-
-presidente, que tem o pelouro 
da Educação, o facto de persis-
tirem alguns regimes duplos em 
escolas.

Por este motivo, foi lançado um 
concurso para a construção de 
um novo estabelecimento de 
ensino, destinado a resolver a 
situação de regimes duplos que 
se verifica na Escola Básica das 
Amoreiras.
A autarquia planeia ainda avan-
çar com a ampliação da EB de 
Vila Nogueira e identificou jun-
to do Governo “a necessidade de 
implementar uma solução de en- 
sino secundário em Azeitão”.

REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Câmara municipal, 
juntas de freguesia 
e associações de pais 
avaliaram as condições 
do ensino no concelho. 
O encontro fez um 
balanço das alterações 
registadas no setor da 
educação e deu conta 
de investimentos 
a realizar em breve

Autarquias próximas 
da comunidade escolar

O ciclo de encontros ajuda a identificar necessidades e a encontrar soluções

JOVENS DEBATEM 
SAÚDE MENTAL

BOAS PRÁTICAS
LEVAM ARQUIVO
A MOSTRAR-SE

O contributo da juventude 
para dar maior visibilidade à 
discussão da problemática da 
saúde mental foi enfatizado a 7 
de março pelo vereador Pedro 
Pina, da Câmara Municipal de 
Setúbal, na sessão do Círculo 
Eleitoral de Setúbal do 
Parlamento dos Jovens.
No encontro com alunos, 
realizado na Escola Secundária 
Sebastião da Gama, o autarca 
frisou ainda que 
“é fundamental ultrapassar o 
estigma da saúde mental, um 
problema transversal a todas 
as gerações da sociedade”.
A sessão contou com as 
participações, entre outros, 
do deputado da Assembleia 
da República eleito pelo PSD 
Nuno Carvalho, do delegado 
regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo, Bruno 
Santos, e da diretora regional 
de Lisboa e Vale do Tejo 
do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, 
Eduarda Marques.

O Arquivo Municipal de Setúbal 
apresentou o Animarq, 
projeto educativo de 
sensibilização para 
a importância da preservação 
do património documental, 
no 5º Territórios Públicos 
– Encontro Nacional de 
Serviços Educativos e de 
Mediação, realizado em 
fevereiro, em Ílhavo.
Neste encontro de profissionais 
da mediação cultural e dos 
serviços educativos de todo 
o país, os técnicos municipais 
de Setúbal dinamizaram uma 
oficina dirigida às crianças, 
com um conjunto de desafios 
didáticos.
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Mais uma conquista  
para Pedro Pablo Pi- 
chardo. O supera- 
tleta do triplo salto 

continua imparável e, no Cam-
peonato Europeu de Pista Co-
berta, realizado a 3 de março, 
em Istambul, Turquia, arreba-
tou mais uma medalha de ouro 
para o já longo palmarés. 
O atleta, que faz integralmente 
a preparação no Complexo Mu-
nicipal de Atletismo de Setúbal, 
ganhou a final com 17,60 metros, 
a melhor marca mundial do ano 
e novo recorde nacional, que já 
havia batido na qualificação, nu- 

ma demonstração da forma em 
que se encontra.
Ao novo título conquistado nos 
Europeus de Istambul 2023, Pe- 
dro Pablo Pichardo junta um 
invejável conjunto de galardões 
alcançados nos dois últimos anos, 
com o ouro nos Jogos Olímpi-
cos, em 2021, e nos campeona-
tos do Mundo e da Europa ao ar 
livre, em 2022.
O anterior recorde do atleta em 
pista coberta tinha sido alcan-
çado no Mundial de Belgrado, 
Sérvia, no ano passado, compe- 
tição na qual Pedro Pichardo se 
sagrou vice-campeão do mundo. 

MELHOR MARCA MUNDIAL DO ANO E NOVO RECORDE NACIONAL NO TRIPLO SALTO

Três saltos de glória, 
mais um título para 
Pedro Pablo Pichardo. 
O superatleta do triplo 
salto não se cansa de 
ganhar e conquistou 
o ouro no Europeu 
de pista coberta. 
O triplista alcançou a 
melhor marca mundial 
do ano e bateu o 
recorde nacional

Pichardo imparável

Câmara isenta clubes 
de taxas em equipamentos
nA Câmara Municipal de Setú- 
bal aprovou a isenção de taxas 
de utilização de instalações des- 
portivas municipais para a épo-
ca 2022/2023 num valor supe-
rior a 360 mil euros.
A isenção aprovada, no montan- 
te global de 360 mil 156,41 eu-
ros, destina-se à utilização dos 
equipamentos para atividades 
de caráter regular, como treinos 
e jogos oficiais, do movimento 
associativo do concelho, entre o 
dia 1 de setembro de 2022 e o 
dia 31 de agosto de 2023.

Naquele montante não está ain- 
da contabilizada a utilização pon- 
tual para eventos, uma vez que tal 
depende dos calendários com- 
petitivos.
São abrangidos por esta medi- 
da de apoio municipal perto de 
quatro dezenas de coletividades 
e associações que dinamizam re- 
gularmente um leque variado de 
atividades desportivas em prol 
da população.
As isenções de taxas dizem res-
peito à utilização dos pavilhões 
municipais e desportivos das 

Manteigadas, João dos Santos e 
de Aranguez, das piscinas muni- 
cipais de Azeitão e das Manteiga- 
das e do Complexo Desportivo Mu- 
nicipal de Atletismo de Setúbal. 

Outros equipamentos com isen- 
ções de utilização são o Comple- 
xo Municipal da Várzea, os cam-
pos municipais Júlio Adrião, Ví-
tor Baptista e das Pedreiras do 

Viso, assim como o Centro Muni- 
cipal de Natação em Águas Aber- 
tas e o GOArrábida.  
A deliberação camarária, de 16 de  
fevereiro, sublinha que, no pro-
cesso de generalização do aces-
so à prática do desporto e da ati- 
vidade física, “as autarquias e o  
movimento associativo assumem 
em parceria uma responsabili-
dade constitucionalmente con-
sagrada”.
Neste sentido, o estabelecimen- 
to de sinergias entre a câmara 
e as coletividades na dinamiza- 
ção de atividades em instala- 
ções desportivas municipais “re-
veste-se da maior importância 
para o desenvolvimento despor-
tivo do concelho”.

O apoio aos clubes estimula o desenvolvimento desportivo no concelho

Pedro Pichardo saltou para a vitória nos Europeus de Istambul em pista coberta 

CLÁSSICA 
DO CICLISMO

O venezuelano Orluis Aular, 
da equipa espanhola Caja 
Rural-Seguros RGA, venceu, 
a 19 de março, a prova de 
ciclismo Clássica da Arrábida, 
num percurso de 182 
quilómetros iniciado em 
Palmela, com passagem por 
Setúbal e meta em Sesimbra. 
O ciclista, vencedor da prova 
pelo segundo ano consecutivo, 
terminou o percurso em 
04h20m02s, o mesmo tempo 
do segundo classificado, o 
espanhol Jaime Álex, da Equipo 
Kern Pharma, igualmente de 
Espanha, após um sprint final 
discutido a dois.
Francisco Campos, da Fonte 
Nova-Felgueiras, foi o melhor 
português em prova, ao 
terminar no terceiro lugar 
do evento que alia a 
competição desportiva 
à descoberta turística do 
território. 
A Clássica da Arrábida, 
prova do calendário da União 
Ciclista Internacional, com 
organização da Federação 
Portuguesa de Ciclismo e dos 
municípios de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra, foi 
disputada por um pelotão de 
cerca de 120 ciclistas de 18 
equipas, seis delas estrangeiras.

Duas vezes vencedor da Liga 
Diamante, em Bruxelas, 2018, 
e Zurique, 2021, o atleta do 
Sport Lisboa e Benfica faz parte 
do restrito leque de seis atletas 
em todo o mundo que conse-
guiram ultrapassar a marca dos 
18 metros.
O município de Setúbal saúda 
Pedro Pichardo, e o pai e treina- 
dor, Jorge Pichardo, por mais 
este feito desportivo internacio- 
nal, que se inscreve numa car-
reira recheada de êxitos e con-
tribui para o engrandecimento 
e divulgação do concelho além-
-fronteiras.

foto EPA/Tolga Bozoglu
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Março trouxe a Setúbal 
um mês recheado 
de teatro para todos os 
públicos. O programa 
de atividades incluiu 
uma mostra de teatro 
amador e a realização 
do primeiro Festival 
Académico de Teatro 
de Setúbal

As comemorações do 
Dia Mundial do Tea-
tro proporcionaram 
espetáculos para di- 

ferentes públicos, apresentados  
por companhias de todo o país,  
e diversas formações e work- 
shops, num programa organiza- 
do pela Câmara Municipal em 
parceria com o movimento as-
sociativo e agentes culturais do 
concelho.
Um dos pontos altos das come-
morações, este ano centradas 
no tema do Teatro Físico, foi a  
apresentação da peça “Une His- 
toire Bizarre”, pela Décima Co-
lina e Associação Juvenil Ponte, 
sobre como é viver-se com a vi- 
da às costas pela voz de 14 pes- 
soas refugiadas e migrantes, atual- 

mente a residir em Portugal, e 
de quatro atores portugueses.
Já a primeira edição do FAcTES – 

Festival Académico de Teatro de 
Setúbal celebrou os dez anos 
de atividade do Grupo de Tea-

tro do Politécnico de Setúbal e  
os grupos de teatro amador vol- 
taram a ter a oportunidade de 
mostrar o seu trabalho ao pú- 
blico em mais uma edição da 
AMATEATRO.
“Efeito Berbereta”, pelo Lobby 
Teatro, “O homem primeiro tro- 
peça, depois anda, depois cor-
re, um dia voará”, pela Monstro 
Colectivo, e “Tantos Ontens”, es- 
petáculo do TAS construído a  
partir de cinco crónicas de An- 
tónio Lobo Antunes, foram ou-
tros destaques do programa, que 
acolheu a Companhia do Cha-
pitô com “Antígona 3 por 3,5”.

O Lobby Teatro trouxe o “Efeito Berbereta”, um manifesto que questiona os conceitos de família nuclear e parentalidade

DIA MUNDIAL DO TEATRO ASSINALADO DURANTE UM MÊS

Programa promove
artes no concelho

Mês da Juventude
proporciona humor
música e desporto
nUm festival de humor, concer-
tos, eventos desportivos e for-
mações fizeram a festa do Mês 
da Juventude m@rço.28, orga-
nizado pela Câmara Municipal 
de Setúbal, com três dezenas de 
iniciativas em vários espaços e 
equipamentos do concelho.

Alguns destaques foram a pri-
meira edição do Festival Engra-
Sado, dinamizado pelo Come-
diem Clube, com espetáculos de  
stand-up comedy, uma exposi-
ção, workshops e podcasts, e a 
Bloc Party com uma mostra de 
talentos performativos, concer-

tos, ações ambientais, concur-
sos de manobras de skate e de 
BMX, workshops e uma feira de 
roupa em segunda mão. 
Um encontro de tunas do Ins-
tituto Politécnico de Setúbal, o 
primeiro Entorta-te, um concer- 
to com Papillon e a segunda edi- 
ção da TAUS – Tour de Arte Ur-
bana de Setúbal, que mostrou 
criações artísticas com histórias 
a partir das paredes da cidade, 
também marcaram o programa.
Já o “Acampamento M.28” pro-
porcionou momentos de conví-
vio no Parque da Juventude de 
Gâmbia.Nerve apresentou a tertúlia poética “Purga”

Para o público infantil, destaque para “O Lugar de Todas as Histórias”

MARÇO MULHER 
CELEBRA 
IGUALDADE

Exposições, cinema, teatro, 
música, encontros e 
manifestações cívicas, 
realizados em vários espaços 
e equipamentos, celebraram, 
ao longo do mês de março, 
o Dia Internacional da Mulher.
O programa Março Mulher 
2023 foi organizado pela 
Câmara Municipal e a SEIES 
– Sociedade de Estudos 
e Intervenção em Engenharia 
Social, com as juntas de 
freguesia e mais de três 
dezenas de parceiros.
O presidente do município, 
André Martins, distribuiu 
flores a funcionárias em 
vários espaços municipais 
e participou na palestra 
“Vamos Quebrar Tabus?”, no 
Cinema Charlot, organizada 
pelo projeto da autarquia 
Somos CMS.
Destaque ainda no Dia 
da Mulher para a iniciativa 
“Praça Mulher”, com música, 
dança, poesia, teatro e artes 
plásticas na Praça de Bocage, 
e para uma caminhada, 
que aliou a atividade física 
à participação cívica de 
cidadania, no dia 12.

CULTURA
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Sebastião da Gama e Joana Luísa celebrados
nAs comemorações dos cente-
nários do nascimento de Joana 
Luísa e Sebastião da Gama tive- 
ram início a 28 de fevereiro, em 
cerimónia realizada em Vila No-
gueira de Azeitão. 
No dia em que Joana Luísa da 
Gama completaria 100 anos, a 
Câmara Municipal de Setúbal, 
a Junta de Freguesia de Azeitão 
e a Associação Cultural Sebas-
tião da Gama juntaram-se para  
o primeiro evento das comemo- 
rações dos centenários do casal, 

que decorrem até 10 de abril 
de 2024, quando Sebastião da 
Gama faria 100 anos.
Além de ter servido de pretexto  
para lançar o 17º Concurso Na- 
cional de Poesia Sebastião da Ga- 
ma, o evento, realizado na Casa- 
-Memória Joana Luísa e Sebas-
tião da Gama, deu a conhecer 
mais um núcleo da mostra ex-
positiva patente neste equipa-
mento cultural, subordinada ao 
tema “O Segredo é Amar”, que re- 
vela memórias do casal. 

Foram, igualmente, apresenta- 
dos o primeiro caderno do Cen- 
tro de Estudos Associação Cul-
tural Sebastião da Gama, da au- 
toria de João Reis Ribeiro, dedi- 
cado à bibliografia passiva de 
Sebastião da Gama, e o filme “Iti- 
nerário, o meu caminho até Se- 
bastião da Gama”, com realiza-
ção de Alberto Pereira, guião 
de Salvador Peres e música dos 
E-Vox, que ajuda o público na 
descoberta contemporânea do 
poeta e pedagogo azeitonense.Centenário motiva comemorações de um ano

Município instala 
Centro de Memórias

O Centro de Memórias,  
criado há mais de dez  
anos para nutrir a  
investigação realizada 

no Museu do Trabalho Michel 
Giacometti, está agora instala-
do num espaço totalmente re-
qualificado no piso superior do 
equipamento museológico com 
gestão pela Câmara Municipal 
de Setúbal.
As instalações, inauguradas a 11  
de março, contam com uma sa- 
la para gravação e de investiga-
ção, uma área expositiva com al- 
guns dos rostos e testemunhos 
já gravados e que podem ser con- 
sultados a partir de quatro mo-

nitores e ainda uma zona para o 
serviço educativo. 
O espaço foi criado com investi- 
mento municipal e financiamen- 
to do Programa de Apoio a Mu-
seus da Rede Portuguesa de Mu- 
seus, que este museu integra, 
promovido pela Direção-Geral 
do Património Cultural.
Inclui um conjunto de painéis te- 
máticos que podem ser aprecia- 
dos a partir do exterior do edi-
fício do museu e centraliza todo 
o acervo do Centro de Memórias, 
o qual é dinamizado por um nú-
cleo de investigação que integra 

uma equipa multidisciplinar de 
vários serviços camarários.
Para o presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Setúbal, André Mar-
tins, este centro constitui-se co- 
mo um “instrumento para o apro- 
fundamento do conhecimento da  
identidade presente e passada da  
cidade”, cujo trabalho é “funda- 
mental para a preservação da me- 
mória enquanto comunidade e para 
o fortalecimento da identidade”.
A coordenadora do novo espa-
ço do Centro de Memórias, Ra-
quel Martins, vincou que esta 
valência física permite concre-

CULTURA

VALÊNCIA CULTURAL APROFUNDA CONHECIMENTO SOBRE PASSADO E PRESENTE

O Centro de Memórias 
ganhou instalações 
renovadas, no Museu 
do Trabalho Michel 
Giaciometti. O novo 
espaço contribui para a 
melhoria das condições 
do trabalho de 
investigação sobre a 
identidade setubalense 

O presidente André Martins destacou a importância do trabalho de investigação do Centro de Memórias

BIBLIOTECAS 
REGISTAM 
2 MILHÕES 
DE VISITAS

Os serviços centrais e polos 
da Biblioteca Pública 
Municipal de Setúbal 
e a Biblioteca de Azeitão 
registaram, em 2022, mais 
de dois milhões de visitas, 
presenciais e nos suportes 
online.
Do total de 2 milhões, 138 
mil e 30 visitas, os serviços 
centrais registaram 2 
milhões, 98 mil e 545, 
enquanto a Biblioteca de 
Azeitão assinalou 16 mil 
e 152.
Quanto a polos, S. Julião 
contou com 2120 visitas, 
apesar de encerrado a partir 
de setembro para obras, 
enquanto a Bela Vista 
alcançou 1927 e a Gâmbia 
somou 1286.
Entre estudantes, individuais 
ou em grupo, e utilizadores 
gerais, presenciais ou online, 
a Biblioteca, com os diversos 
edifícios, é procurada por 
utilizadores de todas as 
idades, para leitura de 
publicações periódicas, 
realização de trabalhos 
escolares, requisição de 
livros, utilização de 
computadores e 
participação em diversos 
projetos municipais.

tizar o duplo objetivo de “reali- 
zar investigação com maior qua- 
lidade” e, em simultâneo, parti- 
lhá-la com “investigadores, cu- 
riosos e população em geral”.
O Centro de Memórias, que fo- 
cou, numa primeira fase, as co-
leções do Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, já trabalhou 
temáticas como o acervo foto-
gráfico do Arquivo Américo Ri-
beiro, o Vitória Futebol Clube e 
as artes e ofícios de diferentes 
gerações e vai agora desenvol-
ver um projeto sobre a resistên- 
cia antifascista no feminino.
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Coletividade serve 
Bairro Afonso Costa

O trabalho desenvolvido 
pelo Grupo Desporti- 
vo “Os Amarelos” em 
prol do desporto e da  

comunidade foi destacado pelo 
vereador do desporto da Câma- 
ra Municipal, Pedro Pina, nas co- 
memorações do 67º aniversário 
da coletividade, a 1 de março.
Na sessão solene, realizada na 
sede do clube, no Bairro Santos 
Nicolau, o autarca enalteceu a re- 
lação de confiança estabelecida 
entre a autarquia e a direção de 

“Os Amarelos”, a qual deu ori-
gem a um “compromisso para 
proporcionar mais condições às 
crianças e aos jovens para a prá-
tica do desporto”.
Para Pedro Pina, o Grupo Despor-
tivo “Os Amarelos” distingue-se  
pela identidade e pelo trabalho 
desenvolvido “todos os dias no 
Campo Júlio Adrião com crianças 
que não têm possibilidades para  
pagar a prestação no final do mês, 
e aos fins de semana com a en-
trega de lanches”, mas também 

quando “promove o enterro do 
bacalhau e respeita a realidade 
deste bairro, fazendo dele um es- 
paço comunitário”.
As atividades do clube incidem, 
essencialmente, no futebol de 
formação e na pesca desportiva  
de alto mar, uma modalidade que, 
no entender do vereador, “já me- 
recia ser mais valorizada” pela 
sociedade. 
O presidente da Junta de Fre- 
guesia de São Sebastião, Nuno  
Costa, o “extraordinário traba- 

lho desenvolvido em prol da co- 
munidade, não só no desporto,  
mas também na cultura, na  
questão social e na democracia”, 
constituindo-se como “um agente 
transformador da sociedade e do  
território”.
Já o presidente do Grupo Despor- 
tivo “Os Amarelos”, Nuno Soa-
res, afirmou que a história da co- 
letividade “é o resultado do es-
forço de muita gente que tem sa- 
bido aproveitar os apoios em prol 
do desenvolvimento do clube”.

GRUPO DESPORTIVO ‘OS AMARELOS’ FESTEJA 67 ANOS

O trabalho que 
o Grupo Desportivo 
“Os Amarelos” 
desenvolve com crianças 
desfavorecidas foi 
salientado na cerimónia 
do 67.º aniversário 
do clube. A dedicação 
às tradições do Bairro 
Santos Nicolau potencia 
a importância do clube 
no território

“Os Amarelos” festejaram 67 anos e viram reconhecida a sua importância desportiva, social e cultural

Casa da Poesia celebra liberdade
nO vereador da Cultura da Câ-
mara Municipal, Pedro Pina, sa-
lientou o contributo da poesia 
para a liberdade, no jantar co- 
memorativo do sétimo aniver-
sário da Casa da Poesia de Se-
túbal, realizado a 10 de março.
O autarca agradeceu à Casa da 
Poesia a “persistência de olhar 
a liberdade, de olhar a palavra e  
de olhar todos os momentos” por 
parte “de cada um dos poetas que 
fazem parte desta associação ou  
daqueles que resgatam de fora 
para virem até às margens do 
Sado” e destacou o papel da li-
teratura nos dois anos de con-
finamento.

“A Casa da Poesia nunca nos aban- 
donou. Os nossos poetas, homens 
e mulheres setubalenses, deixa-
ram sempre, através das mais 
diferentes formas, essa inscrição 
que nos permitiu ir resgatando a  
paciência para aguardar o mo-
mento de voltarmos a ver o sol fo- 
ra das portas das nossas casas”.
Os presidentes das juntas de fre- 
guesia de Azeitão, Sónia Paulo, do  
Sado, Marlene Caetano, de São  
Sebastião, Nuno Costa, e da União  
das Freguesias de Setúbal, Rui Ca- 
nas, felicitaram a associação pre- 
sidida por Alexandrina Pereira 
pelo trabalho que realiza com as  
crianças e a comunidade sénior.O vereador Pedro Pina elogiou o trabalho da Casa da Poesia de Setúbal

ROTARY DE SETÚBAL 
COMEMORA 79 ANOS

ALDEIA GRANDE 
PROMOVE CONVÍVIO

BREVES

A vice-presidente da Câmara 
Municipal, Carla Guerreiro, 
agradeceu o trabalho do Rotary 
Club de Setúbal, destacando, 
no jantar do 79º aniversário da 
instituição, a grande vontade 
de agir na comunidade e de 
ajudar os outros.
Entre os auxílios prestados 
pelo Rotary Club de Setúbal, 
o presidente Frederico 
Nascimento salientou a entrega 
do material “para construir 500 
próteses dentárias” à Clínica 
Dentária Social da Paróquia 
de São Sebastião e o apoio na 
aquisição de uma arca frigorífica  
para o CASA – Centro de 
Apoio ao Sem-Abrigo.
O governador do Distrito 1960 
do Rotary Internacional, Vítor 
Cordeiro, esteve na cerimónia, 
realizada a 9 de março, após ter 
sido recebido pelo presidente 
da Câmara Municipal, André 
Martins, nos Paços do Concelho.

A vice-presidente da Câmara 
Municipal, Carla Guerreiro, 
salientou a 26 de fevereiro que 
a parceria com a Associação 
de Moradores da Aldeia 
Grande permitiu dinamizar 
a sede desta entidade como 
centro de convívio.
“Foi uma ótima ideia” 
reconverter uma antiga escola, 
porque “faltava um sítio” 
onde os habitantes pudessem 
conviver, indicou a autarca na 
tomada de posse da direção 
da Associação de Moradores 
da Aldeia Grande para o biénio 
2023/2004, presidida por 
Carlos Alberto Portela.
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