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A Junta

Informações
Úteis
Telefones de utilidade pública
Câmara Municipal de Setúbal
Paços do Concelho ........... 265 541 500
Edifício Sado .................... 265 537 000
Praça do Brasil .................. 265 547 900
Bombeiros
Municipais ....................... 265 522 122
Voluntários ...................... 265 538 090
PT
Avarias ..................................... 16 208
Serviço de Clientes .................... 16 200
Informações .............................. 18 20
Correios .......................... 265 522 778
GNR ................................ 265 522 018
PSP ................................ 265 522 022
Hospital ......................... 265 549 000
Farmácia das Pontes ..... 265 706 618
EDP Avarias .................... 265 003 800
Águas do Sado

.............. 265 549 300

C.P. Caminhos de Ferro .. 265 238 802
Museu de Arq. e Etnografia

............

........................................ 265 239 365
Museu do Trabalho

...... 265 537 880

COLETIVIDADES DA FREGUESIA
U.D.R.P. - União Desportiva e
Recreativa das Pontes .... 265 706 425
C.D.C.R.G. - Clube Desportivo, Cultural
e Recreativo da Gâmbia ....265 914 360
....265 914 596
A.G.S.C. – Alto da Guerra Sport Clube
......................................... 265 754 296
Cooperativa de Habitação e Construção
Económica - “Força de Todos”, C.R.L.
...................................... 265 706 358

Assoc. de Solid. Social da Freg. de
G.P.A.G............................. 265 706 424
Rua da Junta – EN 10, 2910-312 Pontes
ESCOLAS DA FREGUESIA
EB1 de Gâmbia ............. 265 914 365
EB1 Montinho da Cotovia .265 706 260
EB1 do Alto da Guerra

.. 265 772 456
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Horário de
Funcionamento
Das 08 às 18:00h
(sem interrupção para almoço)
Contactos
Sede da Junta (Pontes):
Telefone: 265 706 124
Fax: 265 706 180
Telemóvel (Secretaria): 939 973 901
Armazém (Gâmbia): 265 914 418
E-mail:geral@jf-gpag.pt
Web: www.jf-gpag.pt
Atendimento do Presidente
O Presidente da Junta de Freguesia atende a população todos os dias
mediante marcação prévia.
Biblioteca
A Junta de Freguesia dispõe de um espaço integrado na rede da Biblioteca
Municipal, oferecendo à população um serviço de acesso gratuito à Internet,
leitura de jornais e revistas (leitura presencial), empréstimo domiciliário de
livros (acervo geral), busca de informação para trabalhos escolares
(individual / grupo) e animação cultural para escolas pré-básico e básico,
mediante marcação pelo telefone 265 708 209.
Horário de Funcionamento: das 09.00h às 12.00h e das 13.00h às 17.00h.
Fotocópias
Todos os estudantes da Freguesia podem, gratuitamente, beneficiar de 200
fotocópias por ano letivo, beneficiando os mesmos de uma taxa reduzida
(0,05€/cópia) após ultrapassado esse limite, não podendo as mesmas
referirem-se à tiragem de livros completos. Para usufruir deste serviço basta
apresentar um comprovativo da frequência no ensino (básico, secundário
ou superior), assim como um comprovativo de morada.
As fotocópias de livros e de encadernações terão um limite máximo de 10
cópias diárias.
Beneficia ainda, qualquer freguês, da tiragem gratuita de 3 fotocópias
diárias.
Aluguer e Recolha de Big Bag's
O BigBag é um saco que pode ser alugado por €19,10 na Junta de
Freguesia. Tem capacidade para cerca de 1000Kg de entulho e destina-se a
ser utilizado em pequenas obras domésticas. Após utilizado é recolhido
pelos serviços da Junta. Também para resíduos verdes especiais dispomos
de aluguer e recolha de “BigBag's” com capacidade para cerca de 1m³ pelo
valor de €9,50.

Recolha de Resíduos
Verdes Especiais
A Junta de Freguesia também possui serviço de recolha de verdes especiais
em terrenos particulares, o qual pode ser requisitado na Junta mediante o
pagamento de €54,50 para viatura com capacidade de 3m³ e €109,20 para
viatura com capacidade de 8m³.
Consultar o regulamento no site: www.jf-gpag.pt ou na secretaria da Junta
de Freguesia.
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A Junta
Desmatação de terrenos em
propriedade privada
Possui igualmente um serviço de desmatação de lotes
urbanos em espaços particulares, mediante requisição
prévia nos serviços da Junta de Freguesia. Os valores para
este serviço encontram-se descritos no Regulamento e
Tabela de Taxas da Freguesia.

Consultar o regulamento no site: www.jf-gpag.pt ou na
secretaria da Junta de Freguesia.

Canídeos
A Junta de Freguesia alerta toda a população detentora de
canídeos, que deverá proceder ao devido licenciamento dos
animais. Na falta de licença de detenção, posse e circulação
de canídeos, a Junta, por imposição da Lei, terá de aplicar
coimas aos detentores dos animais.
Assim, informamos que para obter a licença e a sua
renovação anual, deverá trazer os seguintes documentos:

Assistente Social
Através da secretaria da Junta de freguesia e mediante a
indicação do nome e contacto do freguês é possível
realizar o pedido para esta atividade. O atendimento é
marcado em local e hora definidos diretamente entre a
assistente social e o freguês.

Recenseamento Eleitoral
A Lei n.º 47/2008, de 27 de agosto, introduziu a quarta
alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de março, a qual introduziu
novas regras de organização e funcionamento do
recenseamento eleitoral, no sentido da simplificação e
modernização de procedimentos, nomeadamente através
da inscrição automática, com o intuito de facilitar a vida dos
cidadãos, assim como um maior rigor e transparência ao
processo.
Algumas notas sobre os conteúdos da alteração da Lei
do Recenseamento Eleitoral:
Inscrição automática no recenseamento dos cidadãos
nacionais que completam 18 anos e sejam nacionais
residentes no território nacional;
Atualização automática da inscrição no recenseamento
eleitoral quando os cidadãos eleitores residentes no
território nacional atualizem a morada no cartão de cidadão;
A inscrição automática no recenseamento dos cidadãos
estrangeiros residentes, com capacidade eleitoral, que
façam essa declaração de vontade nos termos legais junto
das Comissões Recenseadoras ou do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras;
Atualização de inscrição nas Juntas de Freguesia, com
apresentação do Bilhete de Identidade com a freguesia de
residência atualizada.
O reforço, através de um Sistema de Informação e Gestão
do Recenseamento Eleitoral (SIGRE), dos mecanismos de
atualização permanente do recenseamento para que este
corresponda tendencialmente ao universo eleitoral.
Contudo, durante esta fase de transição de procedimentos,
ocorreram imensos erros nas inscrições, nomeadamente
no que se refere aos postos de recenseamento.
Para colmatar estes erros, os serviços fizeram todos os
esforços, no sentido de corrigir o maior número de
situações identificadas, tendo-se conseguido retificar
algumas centenas de eleitores, sendo os mesmos
notificados posteriormente.
O Recenseamento é contínuo, suspendendo-se apenas no
60º dia que antecede cada ato eleitoral ou referendário.
Para qualquer esclarecimento adicional poderá contactar
os nossos serviços ou consultar os sites abaixo indicados:
www.dgai.mai.gov.pt
www.recenseamento.mai.gov.pt

a)

Boletim sanitário do cão;

b)

Prova de identificação electrónica (obrigatória para
todos os canídeos nascidos a partir de Julho/2008 e
para os canídeos das categorias E - Caça, G Potencialmente perigosos e H – Perigosos;

c)

Carta de caçador actualizada, no caso de cães de
caça;

No caso dos cães perigosos ou potencialmente perigosos,
os seus proprietários necessitam apresentar outros
documentos obrigatórios, além dos acima mencionados, e
determinados por lei específica:
a)

Termo de responsabilidade;

b)

Certificado do registo criminal;

c)

Documento que certifique a formalização de um
seguro de responsabilidade civil;

d)

Comprovativo da esterilização, quando aplicável;

e)

Comprovativo de aprovação em formação para
detenção de cães perigosos ou potencialmente
perigosos.

Informamos que é obrigatório dar baixa do seu animal,
aquando da sua morte, desaparecimento ou outra situação.
Esta eliminação de registo é gratuita e se não o fizer, incorre
numa coima conforme legislação em vigor, sendo o valor a
aplicar variável, consoante o agente seja pessoa singular ou
coletiva.
Alertamos ainda que respeite o espaço que é de todos.
Apanhe os dejetos do seu cão. Colabore para uma melhor
qualidade de vida.

Página Web
Com a finalidade de informar todos aqueles que a visitam, a
página de Internet permite uma maior proximidade entre a
Junta de Freguesia e a população residente.
Na nossa página, poderá consultar informações de interesse
geral, nomeadamente os documentos previsionais e de
prestação de contas da autarquia, as informações
trimestrais, eventos, regulamentos em vigor, etc.
Poderá ainda através do portal solicitar atestados,
informações, apresentar sugestões ou reclamações.
Participe!
Se pretender receber informações no seu e-mail, basta
solicitar na Junta de Freguesia que o seu contacto fique
registado na base de dados.
www.jf-gpag.pt
Também estamos no facebook em;
https://www.facebook.com/Junta-de-Freguesia-GâmbiaPontes-Alto-da-Guerra608665342619796/?ref=bookmarks#.
Faça um gosto na nossa página!
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Editorial
Editorial
Fregueses as primeiras palavras que vos dirijo são de
agradecimento, por mais uma vez terem depositado
neste executivo que tenho a honra de liderar a vossa
confiança para o mandato que está a decorrer 20172021.
É mais um grande desafio com que nos deparamos. Mas
fazemo-lo com grande sentido de responsabilidade, e
com a certeza que não iremos trair essa vossa confiança,
a todos o nosso Obrigado.
Agradeço também a vossa ajuda que tem sido
importantíssima na resolução de muitos problemas que
por vezes surgem na freguesia, quando nos enviam
emails ou telefonam a alertar para situações que algumas vezes não conseguimos detetar. Ao
longo destes anos tudo temos feito nunca olhando a esforços para que a nossa população se sinta
feliz por viver nesta freguesia. Pensamos em todos porque queremos contar com todos. Só assim
seremos mais fortes para ultrapassarmos os obstáculos que nos forem surgindo pela frente.
Termino esta saudação agradecendo a cada freguês que faz parte desta terra a confiança
depositada na mesma.
Obrigado!
O Presidente da Junta,

José Inácio Correia Belchior

Protocolos de Descentralização de Competências
Foram formalmente assinados no dia 14 de junho os protocolos de
descentralização para o mandato. Com o valor total de €355.355,00, os
protocolos de descentralização subdividem-se em acordos de execução,
contrato interadministrativos e protocolo de colaboração.
Mais um momento de elevada importância que permite reafirmarmos o
nosso compromisso com a qualidade do serviço público prestado à
população.

Movimento Associativo
A consciência da importância que o movimento associativo
representa no acesso que a população da nossa freguesia tem
a atividades recreativas, culturais e desportivas, levaram a
Junta de Freguesia ao reforço dos apoios às mesmas através
da assinatura de protocolos que permitem a todas as
associações o apoio necessário para o seu desenvolvimento.
Com vários desafios que passam desde a construção de

instalações até ao desenvolvimento das mais variadas
atividades, o movimento associativo da Freguesia está de
parabéns pelo trabalho desempenhado e pelos vários projetos
de atividades apresentados. A todas as associações da nossa
freguesia, desejamos um ótimo trabalho. Consulte o nosso site
para obter mais informação sobre o movimento associativo
www.jf-gpag.pt

Caminhada da Primavera UDRP

Torneio de Dominó – CDCR Gâmbia
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Higiene e Limpeza
Saneamento e salubridade
O saneamento básico é um problema para uma parte da
população da nossa freguesia que reside nalgumas zonas de
Pontes. Enquanto não estiverem concluídas as obras de
ligação ao emissário do Faralhão, os moradores dispõem
agora de um serviço de limpeza de fossas a preços mais
controlados.
O equipamento foi adquirido pela Câmara Municipal e
entregue às Águas do Sado em Abril. Apesar de ser uma

Limpeza de Fossas

solução transitória, não deixa de representar uma ajuda para a
resolução deste problema. Iremos continuar a bater-nos junto
das entidades competentes para que o saneamento básico
seja uma realidade em toda a freguesia.
Tendo em conta o elevado número de reclamações que nos
chegam por causa das baratas, a Junta de Freguesia tem agora
protocolado com a CMS a intervenção nesta área, na nossa
freguesia.

Limpeza de ruas

Desbaratização

Jardins na nossa Freguesia

Aplicação de herbicida

Os espaços verdes da nossa freguesia são sempre um fator de
embelezamento e ligação à natureza. Por isso, temos uma
equipa de trabalhadores exclusivamente dedicada à
manutenção de jardins e espaços verdes.

Com a chegada do tempo quente, a Junta de Freguesia iniciou
a habitual monda química
nos passeios da freguesia.
Este ano estamos a testar
uma fórmula mais
ecológica. Uma forma de
minimizar os custos
ambientais, mas garantir
também o conforto, a
limpeza urbana e a
salubridade pública.

Monos
Os monos são colocados junto aos contentores e recolhidos
semanalmente por uma equipa que inicia a recolha num
extremo da freguesia e termina no outro extremo. De salientar,
que os resíduos verdes não são considerados monos,
devendo ser objeto de tratamento adequado por parte dos
proprietários dos terrenos.
Este ano, até Maio, recolhemos já 65% do total recolhido
durante todo o ano passado. Sem dúvida, um desafio para os
nossos serviços, que laboram continuamente no sentido de
manter a nossa freguesia limpa.
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Educação
EB1 e Pré-Escolar de Gâmbia/ EB 1 Montinho da Cotovia/EB1 Alto da Guerra
No âmbito do acordo de execução com a C.M.S. para a área da educação, temos procedido a reparações e obras de manutenção
no parque escolar da freguesia. As crianças são o futuro e a Junta de Freguesia através destas intervenções desempenha assim
um papel ativo na sua formação e no seu sucesso.
As salas da Escola Primária do Alto da Guerra e de Gâmbia ganharam cortinas novas nas janelas. Um contributo para aumentar o
conforto das nossas crianças, agora que o tempo começou a aquecer é importante climatizar as salas sem obstruir a luz natural.
Uma forma também de garantir o melhor funcionamento dos quadros elétricos e projetores.

Obras na Freguesia
Extração de Raízes em Brejos de Canes e em Gâmbia
A rede viária é alvo constante da nossa intervenção. A extração das raízes, permitiu a regularização do piso e melhorar a circulação
rodoviária em vários pontos da freguesia.
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Obras na Freguesia
Colocação de Reentrâncias

Suportes de contentores de RSU

Prosseguimos a construção de reentrâncias para os
contentores. Um pouco por toda a freguesia criamos
condições para a fixação dos nossos contentores, em prol da
salubridade e segurança.

A introdução de suportes de contentores tem sido um trabalho
nunca acabado. Apesar de termos a freguesia praticamente
coberta, as novas intervenções urbanísticas levaram a que
fosse necessário avançar com novos suportes. Além de uma
questão prática, é também uma questão de segurança em dias
de intempérie.

Calçada na Estrada Nacional 10
Concluímos a última fase da calçada na Estrada Nacional 10,
entre a sede da UDRP e a Farmácia das Pontes. Depois da
Infraestruturas de Portugal ter requalificado as bermas, os
nossos fregueses podem circular junto à EN10 em segurança e
comodidade. Sem dúvida, uma grande melhoria em termos de
mobilidade.
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Obras na Freguesia
Limpeza de Valas no Alto da Guerra
A limpeza de valas é uma preocupação constante para a Junta
de Freguesia.
Com uma periodicidade anual, a Junta procede à limpeza das
valas reais com o intuito de prevenir inundações com a
chegada do inverno.

Desmatação na Freguesia
Com o aproximar da época de incêndios, a Junta de Freguesia
deu início à desmatação de áreas públicas na freguesia. Este
ano, a temperatura e a grande humidade atmosférica têm
dificultado o trabalho, mas a Junta de Freguesia continua
vigilante para garantir a segurança das nossas populações.

Construção Muro de Proteção de
Drenagem de água no Bairro do Capador
São pequenas obras que fazem a diferença para a vida dos
moradores. A construção de um muro de sustentação de terras
no Bairro do Capador, garante a fluidez das águas pluviais.

Substituição de Redes de Baliza no
Parque Desportivo do Poço Mouro
As redes das balizas na nossa freguesia (não apenas as do
Parque Desportivo do Poço Mouro, mas também as das nossas
escolas) estavam
danificadas pela exposição
aos elementos atmosféricos.
A Junta de Freguesia
renovou as redes das balizas,
dando assim um incentivo à
prática desportiva dos
nossos jovens.

Construção de muro de suporte
de terras na paragem das Pontes

Requalificação de acesso na
Cooperativa “Força de Todos” - Pontes
A Cooperativa “Força de Todos” está ainda mais acessível.
Aquele que é um ponto de convívio e centralidade em Pontes, e
onde temos a
melhor sala de
espetáculos da
freguesia está
a g o r a a o
alcance de
pessoas com
mobilidade
reduzida e em
cadeira de
rodas.

Para resolver o problema do arrastamento das terras da
barreira por detrás do abrigo de passageiros junto à EN 10, nas
Pontes, a Junta construiu um muro de suporte. Esta importante
intervenção veio assim impedir que a terra circundante
assoreie a vala evitando-se assim inundações.
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Obras na Freguesia
Ligação de Esgotos na Sede do AGSC

Corte de Árvores na Estrada de Gâmbia

A Junta de Freguesia apoiou o Alto da Guerra Sport Clube na
mudança para as novas instalações.
Foram os trabalhadores da Junta que fizeram a ligação à rede
de esgotos, no interior das instalações, e a ligação ao coletor
sob supervisão das Águas do Sado. Os apoios logísticos
representam assim uma atividade importantíssima no apoio ao
movimento associativo prestado pela Junta de Freguesia.

A dimensão das ramadas das árvores na estrada de Gâmbia,
antiga EN 10, dificultava a circulação, nomeadamente de
autocarros. A sua limpeza tornava-se urgente e era motivo de
grande preocupação. Mais uma vez, foi a CMS que se
responsabilizou por esta intervenção.

Requalificação do Porto de Pescas
O Porto de Pescas de Gâmbia foi alvo de requalificação, numa
ação conjunta entre a Junta de Freguesia, que adquiriu e
forneceu os materiais e os nossos pescadores que trabalharam
no local. Mais do que um postal turístico da freguesia, o Porto
de Pesca de Gâmbia é fundamental para o desenvolvimento
desta atividade económica. Esta importante intervenção
permitiu assim a melhoria das condições de trabalho para os
nossos pescadores.

Colocação de Abrigos de
Passageiros na Rua Baía do Sado
Os abrigos de passageiros são muito importantes para garantir
o conforto e a segurança de quem utiliza os transportes
públicos. Á semelhança do que fez noutros pontos da
freguesia, também na Rua Baía do Sado, a Junta de freguesia
colocou um novo abrigo de passageiros.

Reparação de muro e construção de
passeio na Rua António Lopes Júnior
A Junta procedeu à reparação de um muro no Alto da Guerra,
danificado pela escorrência das águas. Depois de reparado o
muro, toda a área foi alvo de requalificação através de um
passeio pedonal.
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Obras na Freguesia
Construção de Parque Infantil na Quinta da Amizade
Aquela que era há muito uma aspiração
dos moradores da Quinta da Amizade,
tornou-se finalmente realidade. Uma obra
realizada em parceria entre a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal que teve
sempre como interlocutora a Associação
de Moradores, com o único propósito
construtivo de oferecer às crianças da
Quinta da Amizade e urbanizações
adjacentes, um Parque Infantil.

Rotunda das 3 Freguesias
A 27 de Abril de 2018 foi inaugurada a rotunda que se situa na
confluência das três freguesias (Sado, São Sebastião e
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra), na Estrada Municipal 536,
(estrada da Mourisca). Esta rotunda que constitui uma
verdadeira homenagem ao Poder Local Democrático, resultou
do trabalho conjunto das Juntas de Freguesia de S. Sebastião,
Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra e da Câmara Municipal
de Setúbal. Também por isso, se passará a chamar Rotunda da
Unidade do Poder Local.

Colocação de Toponímia
As nossas placas toponímicas
têm sido alvo de intervenção no
sentido de recuperar a estrutura
e substituir os azulejos.
Além de formas de informar e
identificar o nome das ruas, são
pequeninas peças de
artesanato que devemos
preservar.

Construção de Lancil no Montinho
A junta interveio na Rua do
Montinho, construindo um
lancil que evita a
escorrência das águas
pluviais para o interior de
algumas propriedades
privadas.

Setúbal Mais Bonita - 2018
A ação desenvolveu-se nos dois extremos da freguesia, em Gâmbia e na Quinta da Amizade, e sempre com o apoio da população
e movimento associativo. A Câmara Municipal de Setúbal forneceu as tintas e materiais necessários à intervenção e T-Shirts
alusivas ao tema.
Em Gâmbia, procedeu-se à pintura dos muros da sede do Clube da Gâmbia tendo alguns elementos deste clube colaborado
nesta iniciativa.
Na Quinta da Amizade e com a participação da população e da Associação de Moradores da zona, procedeu-se à limpeza e
pintura da escadaria por detrás do Intermarché, bem como à limpeza com máquina de alta pressão da escadaria do Miradouro.
Participaram cerca de 40 elementos, com população de várias faixas etárias. A iniciativa contou ainda com a presença da
Presidente da Câmara e de vários vereadores e de vários elementos do executivo da Junta que ativamente colaboraram na
iniciativa e participaram no almoço convívio organizado pela Junta de Freguesia.

11

Iniciativas Sócio-Culturais
2º Gala do Cante Alentejano
No dia 22 de fevereiro realizou-se a 2ª Gala do Cante Alentejano. O evento contou com a participação do Grupo Coral Ausentes do
Alentejo, do Grupo Coral Alentejano “Amigos do Independente”, e do Grupo Coral Alentejano “Os Amigos dos Sadinos”. O evento
teve início com uma pequena receção de boas vindas na Junta de Freguesia, onde foram recebidos pelo executivo, em seguida os
grupos corais percorreram um pequeno trajeto pela nossa freguesia até ao salão de festas da “C.H.C.E Força de Todos” cantando
algumas músicas. Foi uma tarde de animação e convívio que contou com a presença de mais de uma centena de participantes e
espectadores que encheram a sala de espetáculos.

2ª Gala do Acordeão

Dia da Poesia - 21 de março

Pelo o segundo ano consecutivo, a Junta de Freguesia
organizou a sua Gala de Acordeão. O evento foi abrilhantado
pelos artistas Ramos Patrício, Carlos Inácio, Mário Paulo &
João Costa, Nicole Viviana, Ricardo Pelixo e o jovem talento
Dino Constantino. A Gala no salão da Cooperativa de
Habitação “Força de Todos” e contou com mais de uma
centena de pessoas na assistência. A Junta de Freguesia do
Sado e a Câmara Municipal fizeram questão de nos honrar com
a sua presença, fazendo-se representar pelo Tesoureiro João
Paulo e pelo Presidente Manuel Véstias, no caso da Freguesia
do Sado e pela Vereadora Eugénia Silveira, em representação
da Câmara Municipal. Esta atividade demonstra a aposta na
cultura popular que a Junta de Freguesia continua a realizar de
forma continua ao longo dos anos.

O Dia da Poesia trouxe à nossa freguesia Alexandrina Pereira. A
proximidade com o Dia Mundial da Água, levou esta poetisa a
editar um livro dirigido aos mais pequenos, no sentido de os
sensibilizar para gerir eficazmente e poupar este recurso
escasso. O livro chama-se “Vamos Poupar a Água” e é uma
edição da autora.
No nosso auditório, estiveram as crianças da Escola Primária
do Montinho da Cotovia que foram convidados a ler poemas e a
refletir sobre o assunto. Um livro para crianças que os adultos
deviam conhecer.

Flautas de Bissel
Realizou-se mais um evento
organizado pela Junta de Freguesia.
Desta vez fomos presenteados por
um espetáculo de flautas de bissel,
cavaquinhos e a atuação do Grupo
Coral do Voluntariado de Mãos dadas
Acácio Veiga. O evento que teve lugar
no salão de festas da “C.H.C.E. Força de Todos”, contou com muita
animação e convívio entre a mais de
meia centena de participantes e
espectadores presentes numa tarde
inteiramente dedicada á nossa
cultura.
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Iniciativas Sócio-Culturais
1º Encontro de Harmónicas
A Junta de Freguesia realizou o 1º Encontro de Harmónicas a 21 de Janeiro. O espetáculo teve lugar no salão de festas da
Cooperativa de Habitação “Força de Todos” que contou com mais de uma centena de pessoas na assistência. A Junta de
Freguesia do Sado fez-se representar pelo seu presidente, Manuel Véstias, por Azeitão o Senhor Bento António Passinhas e por
São Sebastião, tivemos a presença de Ana Bordeira. Também a Cooperativa Força de Todos, a União Desportiva e Recreativa das
Pontes e a Associação de Solidariedade Social da nossa freguesia estiveram presentes a nível da sua Direcção. Pela parte da
Câmara Municipal de Setúbal esteve presente a Vereadora Eugénia Silveira. A tarde foi animada por 20 elementos que
participaram neste 1º Encontro de Harmónicas, e atuaram a nível individual e coletivo. Foi uma tarde de homenagem à nossa
cultura popular. Sem dúvida um evento a repetir.

Dia Internacional da Mulher
A nossa freguesia assinalou o Dia Internacional da Mulher com
uma caminhada onde estiveram cerca de 30 participantes.
Fomos ao Moinho de Maré da Mourisca, ocasião para uma
pausa para o café e regressámos à Junta para um moscatel
retemperador e uma flor. A seu lado como na vida estiveram os
homens, sem exclusão, porque a luta por um mundo melhor é
de todos. Feliz Dia Internacional da Mulher!

Intervenção Social
Ateliês de férias da Páscoa

Ateliês de férias do Natal

Continuam a decorrer no nosso Pólo da Biblioteca os ateliers de ocupação de tempos livres. Entre histórias, brincadeiras e
artesanato, as nossas crianças aprendem e convivem.
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Intervenção Social
Festa de Natal para as
crianças da freguesia

Comemoração do
Dia Mundial da Criança

A Festa de Natal e a Festa do Dia Mundial da Criança são dois eventos organizados a pensar especificamente nas crianças da
nossa freguesia. No Natal tivemos os Palhaços interpretando o espetáculo de animação “Os Mestres da Ciência Divertida” e no dia
Mundial da Criança, o Grupo ACTA trouxe-nos o Espetáculo “A Fábrica dos Sonhos”. No final, tivemos o habitual lanche e demos a
todas as crianças uma prendinha.

Animação de Leitura

Ação de Sensibilização “Internet Segura’’

Decorreu a habitual animação de leitura no nosso Pólo da
Biblioteca, na qual participaram perto de 300 crianças. Este
ano, foi lida e representada a história “O Soldado João” com
base numa seleção de histórias tradicionais portuguesas, para
crianças dos 3 aos 10 anos, baseada no livro de “Luísa Ducla
Soares”. O objetivo foi o reforçar e sensibilizar para os valores
da Paz, da Tolerância e da Solidariedade.

O auditório de Junta de Freguesia foi o local para a realização
de uma sessão informativa sobre as condições de segurança
na utilização da Internet (situações de burla) pela Guarda
Nacional Republicana (GNR). Nesta sessão participaram
sobretudo os nossos idosos que já contam para além destas
ações de informação, com o apoio da GNR.

Passeio de Barco
No dia 30 de Outubro, 40 idosos da nossa freguesia aderiram á iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal para a comemoração do
mês do idoso e foram passear no "Maravilha do Sado". Com bom tempo, o passeio foi animado, permitindo ver as maravilhas da
nossa costa e no final, até os golfinhos do Sado os vieram cumprimentar.
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Intervenção Social
ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE
GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
A Junta de Freguesia renovou e atualizou este ano os contratos de comodato com a Associação de Solidariedade Social, no
sentido de reforçar as condições necessárias à continuidade do trabalho desenvolvido pela Associação, de apoio à população
idosa da nossa freguesia. Com as valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, é a única associação deste género que temos
na nossa freguesia para suprir as carências da nossa população, muitas vezes isolada, envelhecida e economicamente frágil.
Trata-se de um trabalho de intervenção social extremamente meritório que a Junta de Freguesia continuará a apoiar.

Passeio de Idosos
Este ano mudámos de rumo e apontámos ao Sul. Rumámos ao
Alqueva, almoçámos na Amieira e passámos por Monsaraz e
São Pedro do Corval. Numa Freguesia cheia de gente oriunda
do Alentejo, o passeio foi um sucesso. Com duzentos
participantes em quatro autocarros, enchemos o Alentejo e
matámos saudades das planícies “a perder de vista”.
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Intervenção Social
XX FESTA DO IDOSO

16º PICNICÃO CONCELHIO

Para os mais velhos a festa faz-se em Setembro com almoço, lanche, baile e muita animação e em Junho aquando do Picnicão
Concelhio. Esta iniciativa organizada em conjunto pela CMS e pelas Juntas de Freguesia do Concelho, contempla anualmente
perto de mil idosos. Entre as salsichas e entremeadas elege-se a miss e o mister picnicão e ninguém deixa os créditos em mãos
alheias na altura de impressionar o júri. A animação é garantida e nesse dia as dores ficam em casa.
Este ano, oferecemos aos nossos idosos uma forma de identificação original. E que lindos que eles estavam!

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Passeio de Cicloturismo
Integrado nas comemorações do 25 de Abril, o nosso passeio de cicloturismo é já uma tradição. Todos os anos, os ciclistas
pedalam no percurso que liga a Praça Bocage e o nosso Pólo Operacional, em Gâmbia. É uma forma de nos juntarmos às
associações que calendarizam as suas iniciativas culturais e desportivas em programação própria, e garantirmos que não
deixaremos nunca de celebrar Abril.
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19º Festa do Moinho da
Maré da Mourisca

24, 25 e 26 de agosto de 2018
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