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Uma freguesia solidária, inclusiva e
humanizada.

Jerónimo Conceição, Mónica Leitão, Nuno Costa, Paula Lopes, Possidónio Chitas, Sofia Prazeres, Carlos Ricardo

executivo
Nuno Miguel Rodrigues Costa - CDU

Presidente
Serviço de secretariado e coordenação, serviço de
assessoria jurídica, serviço de assessoria técnica, setor de
administração geral, setor de gestão financeira, setor de
gestão de equipamentos e requalificação do espaço
público e setor de intervenção social
Atendimento: quintas-feiras de manhã, com marcação
prévia.

Mónica Maria Cabaço Leitão - CDU

Secretária
Pelouro de administração geral, recursos humanos e ação
social. Pelouro da cultura e desporto.
Substituição nas faltas e impedimentos do presidente;
elaboração das atas das reuniões da junta de freguesia;
certificação, mediante despacho do presidente, dos fatos
e atos que constem dos arquivos da freguesia e,
independentemente de despacho, do conteúdo das
atas das reuniões da junta de freguesia; subscrição dos
atestados e execução do expediente da junta.

Paula Cristina Dias Teixeira Lopes - CDU

Tesoureira
Pelouro de gestão financeira e educação.
Arrecadação das receitas, pagamento das despesas
autorizadas e a escrituração dos modelos contabilisticos
da receita e da despesa, com base nos respetivos
documentos.

assembleia
de freguesia
António Baptista Dias

Presidente
Pedro Pereira Florêncio

1º Secretário
Elsa Jovita Santos Gomes

2º Secretário

...

Foto de Capa

PEDRA FURADA
Pode ser vista na Estrada da Graça e é um
geomonumento, integrado num dos pólos
do Museu Nacional de História Natural,
desde 6 de Janeiro de 2003. A sua existência data de dois a quatro milhões de anos
atrás.
Fenómeno natural que resulta de terreno
arenoso consolidado por hidróxido de
ferro, substância semelhante à ferrugem,
através de estruturas tubulares.
Repleto de imponência, este monumento
municipal tem 18 m de altura e 12 m de
base.

Carlos da Silva Ricardo - CDU

Vogal
Pelouro do património, transportes, equipamentos e
requalificação do espaço público.

Sofia Gonçalves Gomes Prazeres - CDU

Vogal
Pelouro da educação.
José António Catarino - CDU

Vogal
Pelouro dos Mercados
Possidónio José Pelício Chitas - CDU

Vogal
Pelouro da conservação de escolas e espaços
verdes.
Reuniões do orgão executivo:
Quinzenalmente às segundas-feiras, sendo a última aberta
ao público.

Durante a invasão espanhola de 1580 existiu o
medo entre os setubalenses de serem abandonados pelos governantes, então sediados nos fortes
de Albarquel, S. Filipe e Outão.
Perante a apreensão da população, um dos
governantes terá garantido: “Podem estar certos
de que nós não vos abandonaremos, sabemos
bem onde é o nosso lugar. E que os buracos da
Pedra Furada aumentem se a gente vos deixar
ficar sós...”.
Em 28 de Junho daquele ano os governantes
abandonaram realmente o povo, refugiando-se
na ermida de Sant’Iago. Setúbal sucumbiria às
tropas espanholas um mês depois. A pedra furada
terá continuado furada, provavelmente, desde
então, mais um pouco...
Lenda do Século XVI
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PRESIDENTE DA JUNTA
Nuno Miguel Rodrigues Costa

editorial
Caros Concidadãos,
Decorreu durante o mês de Junho, na
Freguesia de São Sebastião, a
segunda edição de um dos mais
empolgantes projetos desenvolvidos
pela Câmara Municipal em parceria
com as Juntas de Freguesia do
concelho.
O projeto em causa visa exatamente
aquilo que o seu nome transmite de
forma inequívoca - a participação
popular!
De facto, um dos objetivos principais é
a criação do espaço necessário para
que a população possa, através dos
vários instrumentos disponíveis, dar o
seu contributo e discutir as soluções
para situações concretas que visam,
sobretudo, a melhoria das suas
condições de vida.

Todo este exigente processo leva,
necessariamente, os eleitos no exercício das suas funções, através de um
conhecimento mais aprofundado da
realidade e actualidade, a decidir
melhor e de acordo com as legítimas
expectativas das populações.
Não deixando nunca de fazer o
cruzamento, do resultado dessas
reuniões e debates com as reais
capacidades para intervir e com o
programa eleitoral, entretanto já sufragado nas urnas.
São conhecidas outras opções que
fazem o apelo ao envolvimento da
população. Contudo, em Setúbal, o
projeto autárquico em curso, privilegiou o contacto direto com a população.
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Efetivamente, o projecto conta com
um conjunto de instrumentos diversificado, que permite que todos os que
queiram participar possam fazê-lo.
São realizadas visitas às instalações
de todas as forças vivas da Freguesia:
como escolas, associações, empresas,
entre outras, bem como reuniões com
os seus dirigentes; são realizados
atendimentos descentralizados na
Freguesia, reuniões com grupos de
moradores, plenários, etc. Muitas são
as formas possíveis de poder participar, promovendo a qualidade do
espaço público, a promoção da
Educação e a Coesão do Tecido
Social.
Para além dos encontros mencionados, os executivos e os seus técnicos,
visitaram grande parte do território da
Freguesia, explorando as necessidades de cada uma das zonas e as
possibilidades de resolução dos
problemas observados.
A observação ativa dos problemas
que afetam a Freguesia levaram à
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elaboração de diversos planos de
intervenção, alguns dos quais
executados de imediato. Os restantes,
mais desafiantes, farão parte dum
programa a executar durante o mandato, pela Câmara Municipal e pela
Junta de Freguesia de S. Sebastião, em
estreita colaboração com a população.
E porque “as palavras leva-as o
vento”, no final da visita a cada
freguesia são elaboradas brochuras
onde ficam registados todos os compromissos assumidos, com a descriminação do responsável pela intervenção, qual a forma encontrada para a
resolução do eventual problema e
uma previsão de prazo para a sua
resolução.
Esta é uma forma muito exigente, mas
muito interessante de fazer política
com as populações e ao serviço das
populações, pela construção de
uma Freguesia solidária, inclusiva e
humanizada!
Nuno Miguel Rodrigues Costa
Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião

Visita no âmbito do Projecto
“Ouvir a População,
Construir o Futuro”.
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EIXO ESTRATÉGICO

Promoção
da educação
Intervenções nas instalações
escolares
Requalificação de vários
Campos de Jogos e de
Equipamentos Lúdicos

INTERVENÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DO
PARQUE ESCOLAR

Projecto “Autarquia ao Vivo”

Para a Junta de Freguesia de S.
Sebastião, a promoção da educação
é uma prioridade, como tal, são
realizadas dezenas e dezenas de
intervenções nas instalações escolares,
de forma a melhorar as condições do
ensino nessas instituições. Algumas das
intervenções são pequenas, como a
mudança de fechaduras, colocação
de loiças de casa de banho e corte
de sebes. Outras são de maior relevo,
como requalificação de campos de
jogos e pinturas integrais.

Pintura Integral da EB1 Prof. Bento de Jesus Caraça
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Requalificação de
Equipamentos Lúdicos

Requalificação de
Campos de jogos

Escola do Bairro de Nª Srª da Conceição

Escola dos Pinheirinhos

Escola das Areias

Escolas da Azeda

...
É uma prioridade melhorar as
condições do ensino nessas
instituições através de intervenções de requalificação
contínuas.
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“AUTARQUIA AO VIVO”
Para além das intervenções que
realiza nas instalações escolares, a
Junta de Freguesia de São Sebastião
apoia ainda atividades extracurriculares através da cedência de transportes coletivos.
Recentemente, foi também retomado o
projeto “Autarquia ao Vivo”, que dá a
conhecer a crianças da freguesia o
real funcionamento da Junta de
Freguesia.

Recepção dos alunos na JFSS

Visita a obras públicas efectuadas pela JFSS

Simulação com os alunos de uma Assembleia
de Freguesia
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EIXO ESTRATÉGICO

Qualidade
do território
Mobilidade e Acessibilidade
Este é o capítulo onde mostramos à comunidade os projectos
e trabalhos desenvolvidos no
âmbito de: Requalificação do
espaço público, Higiene urbana,
e tratamento de espaços verdes.

REQUALIFICAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO, HIGIENE
URBANA E ESPAÇOS VERDES
Cabe à Junta de Freguesia zelar pela
qualidade do espaço público e a
higiene urbana, do território que lhe
compete, assim como o tratamento
de espaços verdes que lhe estão
delegados. Como tal, a Junta de
Freguesia realizou inúmeras intervenções, tendo focado a sua atenção
na mobilidade e acessibilidades, bem
como na requalificação de áreas
expectantes. Construíram-se, nesse
sentido, vários metros quadrados de
passeio, assim como se requalificaram
passeios já existentes, colocaram-se
corrimãos e efectuaram-se rampas.

Construção do passeio na Avenida Belo Horizonte

Arranjo e colocação de novas rampas de
acesso em diversos locais da freguesia

Fiixadores e baias no
Beco Agostinho Neto
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Construção dos passeios na Rua Fialho de Almeida - Bairro 25 de Abril

Requalificação do pavimento na Praceta
Arqueologia Lusitânia

Requalificação do pavimento na Rua do
Rosmaninho - Bairro da Camarinha

Pavimentação do jardim do Monte Belo
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CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS
Os Contratos Administrativos, Acordos
de Execução e Protocolos assinados
entre o Município de Setúbal e a
Freguesia permitiram a proximidade e
intercâmbio necessário à execução
célere de intervenções urgentes,
depositando na Junta de Freguesia,
órgão mais próximo do cidadão, a
responsabilidade
por
pequenas
reparações em estabelecimentos de
ensino do ensino pré-escolar e de
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1ºciclo, a manutenção de espaços
verdes e limpeza de espaços públicos.
A Junta de Freguesia de S. Sebastião
ficou ainda responsável pela gestão e
manutenção do Mercado da Confeiteira e a limpeza de Edifícios Municipais,
a responsabilidade de conservação
e reparação de sinalização vertical não
iluminada e da conservação e manutenção de placas toponímicas, bem como
de calçadas, na área delegada.

Presidente da Camâra Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira e Presidente
da JFSS, Nuno Miguel Costa assinando o Acordo de Execução e os Contratos
Interadministrativos.

...
No que toca a espaços verdes e varredura, é da competência da Junta de Freguesia de S. Sebastião a área a Norte da
Avenida Antero de Quental e a Este das Avenidas Pedro
Álvares Cabral, Infante D. Henrique e D Manuel I.
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“OUVIR A POPULAÇÃO,
CONSTRUIR O FUTURO”
“SETÚBAL MAIS BONITA”
Os projetos “Ouvir a População,
Construir o Futuro” e “ Setúbal mais
Bonita” passaram já este ano pela
Freguesia.
O primeiro com o objetivo de compilar, a par com a população, o
conjunto de intervenções necessárias
durante este novo mandato. O
segundo com a intenção de melhorar
no imediato, e em conjunto com as
populações, a qualidade do espaço
público.

Reuniões, encontros e conversas
com a população.

...
Ambos os projectos visam
ouvir a população da freguesia, planeando e actuando
para o melhoramento do
Espaço Público.
Acções no âmbito do Projecto “Setúbal mais bonita”
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EIXO ESTRATÉGICO

Coesão do
tecido social
Aniversário da JFSS; Comemorações do Dia da Mulher;
Corrida da Liberdade - 25 de Abril;
Passeio Primavera; Festanima
2013; Festas de Nossa Sra. do
Rosário de Tróia; Inauguração
do Centro Elmano Sadino;
Actividades crianças/jovens e
séniores
Aniversário da JFSS - 14 de Março

A Freguesia de S. Sebastião exibe
diversas realidades e vivências
díspares, fruto da multiculturalidade
existente. Nesse sentido, tem sido
desenvolvido trabalho social em prol
da comunidade, contando com a
participação e o contributo dos
fregueses e forças vivas representantes
dos mesmos, no sentido de incrementar
e desenvolver iniciativas socioculturais,
desportivas e recreativas. Tendo em
conta os princípios da igualdade e
da justiça social, disponibiliza-se
também, na sede da Junta de Freguesia, apoio jurídico gratuito à população carenciada e um gabinete de
provedoria do cidadão com deficiência.

Comemorações do Dia da Mulher

Corrida da Liberdade - 25 de Abril

COMEMORAÇÃO DE DATAS
EMBLEMÁTICAS
Celebram-se na freguesia várias datas
emblemáticas da nossa história, com
eventos desportivos e de educação
cívica.
Passeio Primavera

14

Boletim Informativo

SÃO SEBASTIÃO
2014

FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA
A Junta de Freguesia procura apoiar a
cultura e o desporto, com o apoio
Festanima

incondicional às Festas Populares de
S. Sebastião e a aprovação de
contratos-programa de desenvolvimento com diversas colectividades.
Ainda nesse sentido, procedeu-se este
ano, à remodelação do antigo Centro
de Saúde, sito no bairro 2 de Abril,
transformando o espaço no Centro
Sociocultural Elmano Sadino.

Festas de Nossa Sra. do Rosário de Tróia

Centro Sociocultural
Elmano Sadino
A remodelação do Centro Sociocul-

como a colocação de caixilharia e

tural Elmano Sadino foi uma interven-

canalização, a instalação elétrica e a

ção profunda, que representou um

requalificação

avultado esforço financeiro para a

construção de casas de banho. O

Junta de Freguesia.

Centro acolhe agora quatro organi-

A transformação necessária para

zações: o Teatro do Elefante, a Cruz

tornar o antigo Centro de Saúde, num

Vermelha, o Espaço Integrar e o

centro sociocultural com condições

Núcleo de Poesia de Setúbal.

de

portas

e

suficientes envolveu diversas frentes,

...
O antigo Centro de Saúde,
agora Centro Sociocultural
Elmano Sadino.
Inauguração do Centro Elmano Sadino

a
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CRIANÇAS E JOVENS
A Junta de Freguesia de S. Sebastião procura desenvolver atividades que envolvam a camada jovem da população. Uma das actividades é o Campo de
Férias/ATL, que decorre nos meses de Julho e Agosto, e procura ocupar crianças
da freguesia durante a suspensão do tempo lectivo. Realiza-se ainda o Festival
da Juventude e um concurso de RAP, destinado aos jovens da freguesia.

Campo de Férias Visita ao Moinho de Maré da Mourisca

Natal das Crianças

Semana do Caloiro

SÉNIORES

Ida ao teatro Capricho Setubalense.

11º Piquenicão Concelhio

Natal Sénior

Grupo de Cantares Populares
de São Sebastião

Oficina Tradições

...

SABE PARA QUE SERVEM ESTES CONTENTORES
COLOCADOS NAS RUAS DA NOSSA FREGUESIA?

Estes contentores servem dois propósitos:
1º A roupa nele depositada e que não se
encontra em bom estado será reciclada e
reutilizada para outros fins, como por ex: isolamentos térmicos, colchões, etc..
2º A roupa que se encontra em bom estado
será distribuída por associações de cariz
social.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Junta de Freguesia de S. Sebastião
Largo Manuel da Luz Graça, 5 - A
2910-591 Setúbal
Tel. 265 719 520 | Fax 265 741 483
Horário: 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

http://www.jfss.pt/
geral@jfss.pt
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