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projetos em execução
no território
obras na freguesia
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passadiços
inauguração do parque
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de capacitação digital
novos transportes
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ATIVIDADES ECONÓMICAS

dar voz às empresas
e aos empresários
charneca press
farmácia palmeirim
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ATIVIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS E DESPORTIVAS

festival «música ao luar»
o sol da caparica 2022
entrevista ao pintor
nogueira de barros
ATIVIDADES SOCIAIS

ação solidária para ajudar
a atleta catarina santos
parte e reparte
15

TOPONÍMIA

rua manuel fevereiro – marisol
rua manuel parada – sobreda
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PARA UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL

«não há riqueza além da vida»

JUNTA DE FREGUESIA DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA
EX EC UT I VO
presidente
pedro miguel amorim matias
Saúde e Educação; Mercados e Feiras; Ambiente Urbano (espaço público,
limpeza, higiene urbana e espaços verdes); Gabinete Jurídico e de
Solicitaria; Licenciamento; Gabinete de Comunicação e Informação.

pedro
matias

miguel
lourenço

vítor miguel pereira lourenço
Vogal. Substituição Legal do Presidente; Recursos Humanos;
Aprovisionamento e Contratação Pública; Informática
e Telecomunicações; Atividades Económicas; Gabinete de Comunicação
e Ambiente (GIA); Mobilidade e Coesão Territorial.

alda maria correia mendes fidalgo
Vogal. Cultura, Juventude, Desporto, Associativismo, Ação Social.

sérgio filipe jorge mendes

alda
fidalgo

sérgio
mendes

joão
rocha

carla
caetano

Vogal. Instalações e Equipamentos da JFCCS; Turismo.

sandra deolinda morais de figueiredo
Tesoureira. Tesouraria; Património e Inventário.

joão antónio franco rocha
Secretário. Proteção Civil e Segurança; Urbanismo; Fiscalização;
Expediente Sobreda.

carla sofia da silva torres caetano
Vogal. Finanças, Expediente (Charneca de Caparica).

CO N TAC TOS
polo da charneca de caparica

polo da sobreda

Rua de Marco Cabaço, 17
2821-001 Charneca de Caparica
Telefone: 212 972 827
Email: geral@jf-charnecacaparica-sobreda.pt
Atendimento: 2.ª a 6.ª feira – 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Pagamento da água: 9h00-12h30 / 14h00-17h00

Rua do Vale Linhoso 6a
2819-502 Sobreda
Telefone: 212 946 634
E-mail: geral@jf-charnecacaparica-sobreda.pt
Atendimento: 2.ª a 6.ª feira – 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Pagamento da água: 9h00-12h30 / 14h00-17h00
Posto CTT: 9h00-12h30 / 14h00-17h00

sandra
figueiredo
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COMPETÊNCIAS DA JUNTA DE FREGUESIA
— Montagem de palcos para eventos da Junta
A Junta de Freguesia nas suas competências,
realiza os seguintes serviços para a comunidade:
de Freguesia e das Associações/Clubes
e apoio com aparelhagem de som;
— Recolha diária de monos e aparas de jardim
— Cedência de autocarro às Associações/Clubes
(recolhas com marcação prévia);
para as diversas deslocações;
— Manutenção dos espaços Verdes a seu cargo,
2
— Organiza vários eventos ao longo do ano,
numa área de 132 000 m ;
civil quer culturais e musicais, quer de apoio
— Reparação das calçadas e colocação de
logístico e financeiro, através de protocolos,
impedimentos físicos;
às Associações e Clubes;
— Reparação de pequenas obras nos jardins
— Tem a gestão dos mercados municipais da
de infância (pré-escolar) e do 1.º ciclo;
Charneca de Caparica, Sobreda e do mercado
— Manutenção dos parques infantis que se
de levante da Charneca de Caparica.
encontram a cargo da Junta de Freguesia;

ESPAÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE
A Junta de Freguesia da Charneca de Caparica
e Sobreda possibilita aos cidadãos e entidades
de economia social do seu território, nos quais
se incluem associações, IPSS, grupos
desportivos e outros grupos informais,
a cedência de espaços para as suas atividades.
Neste sentido, é normal a cedência e ocupação
dos seguintes equipamentos, através de
requerimento/formulário:
— Edifício SAC (Serviço de Apoio
à Comunidade), antiga sede da Junta
de Freguesia;

— Sala Multiusos da Sobreda;
— Casa das Associações;
— Edifício-sede da Junta de Freguesia
da Charneca de Caparica (auditório).
Além destes espaços, a Junta de Freguesia
dispõe de outros equipamentos que estão
igualmente ao serviço da comunidade:
— Mercados Municipais da Charneca
e Sobreda;
— Edifícios-sede da Sobreda e da Charneca;
— Estaleiro da Junta de Freguesia.

edifício-sede da jf sobreda

casa das associações
edifício-sede da jf charneca de caparica

mercado municipal da sobreda

mercado municipal da charneca
espaço multiusos da sobreda

estaleiro da jf

edifício sac
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ATIVIDADE DA JFCCS
JUL /SET 2022
Resumo de diversas atividades e eventos levados
a cabo pela Junta de Freguesia da Charneca de
Caparica e Sobreda, entre julho e setembro 2022.

marcha da charneca de caparica e sobreda
vence concurso de marchas de almada

amigos do atletismo quebram
recordes em competições nacionais

mónica maçarico toma posse como
diretora do ae daniel sampaio

parque canino é inaugurado
no multiusos da sobreda

comissão administrativa provisória
toma posse no ae elias garcia
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JUNTA DE FREGUESIA DA CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA

21 JULHO
18H00
SESSÃO
DE ESCLARECIMENTO

sevilhanas e flamenco trazem
música e dança ao cr sobredense

SERVIÇO PÚBLICO
DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS NA
FREGUESIA PELA TML
Com a presença da presidente da CMA,
Inês de Medeiros, e da administração
da TML/Carris Metropolitana

dezenas de pessoas no
auditório da junta para
discutir soluções de
mobilidade

Auditório da Junta de Freguesia
de Charneca Caparica e Sobreda
Rua Marco Cabaço, 17
Charneca de Caparica

5.º GRANDE PRÉMIO
DE CICLISMO JUVENIL
JOSÉ DA COSTA
domingo
24 JULHO 2022
ALAMEDA AMÁLIA RODRIGUES
CHARNECA DE CAPARICA

9h3o
ORGANIZAÇÃO

APOIO

José da Costa, carinhosamente
conhecido na Charneca de Caparica
pelo nome «Zé da Burra» competia
na Volta a Portugal sozinho, pelo
Belenenses, tendo alcançado
o 27.º lugar com o tempo de 101h 33m
e 15s, em Agosto de 1958.
Foi reconhecido nacionalmente pelo
seu esforço.
Há três anos, a autarquia associou o seu
nome ao Grande Prémio de Ciclismo
da Freguesia de Charneca de Caparica
e Sobreda, homenageando assim este
ǊOKRGDWHUUD
«Zé da Burra» partiu este ano aos
84 anos, mas não deixou um vazio
na alma da freguesia, deixou o seu
exemplo de persistência, aos novos
atletas.

#VILASDINÂMICAS

gp de ciclismo
juvenil josé da
costa na alameda
amália rodrigues

www.jf-charnecacaparica-sobreda.pt
UniaoFreguesiasCharnecaSobreda

cppea soma vitórias em mais um fim
de semana de competições

JOGOS
DESPORTIVOS
DA
CHARNECA
A
DE CAPARICA

SÁBADO
30 ABRIL
2022

48.º ANIVERSÁRIO
O
DO 25 DE ABRIL
L
DUATLO
LANÇAMENTO DO PESO
VELOCIDADE
SALTO EM COMPRIMENTO
LOCAL / HORA DA 1.ª PROVA

Pista de Atletismo da Sobreda
14h20
INSCRIÇÕES

www.trofeualmadaatletismo.pt
www.fpacompeticoes.pt
DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES

27 abril
APOIO

ORGANIZAÇÃO

Amigos do Atletismo
da Charneca de Caparica
21 296 2779 · 93 326 7013
aacc.chcaparica@sapo.pt
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marcha da trafa-rica
nas festas populares

LIMPAR

A
M
L
A DA
S SUAS MÃOS
ESTÁ NA

cppea alcança o 8.º lugar no
campeonato nacional da 2.ª divisão

No dia 17 de setembro celebramos o World Cleanup Day com uma ação de limpeza coletiva em
todo o concelho e contamos consigo.
Como participar?
1 Identifique o local que quer limpar (individualmente ou em grupo), através da aplicação
Almada Mais Perto (até 31 de julho)
Instale a aplicação Almada Mais Perto e selecione a opção **Evento Limpar Almada 2022** para sinalizar os locais
(como terrenos baldios, matas, parques de estacionamento, parques de merendas). Estão excluídos os areais das
zonas balneares, bem como arruamentos em zona urbana intervencionados pela CMA.

2 Inscreva-se num dos locais selecionados para limpeza (8 de agosto a 10 de setembro)
Após a avaliação e seleção dos locais identificados na fase anterior, os participantes podem inscrever-se, sozinhos
ou em grupo, para as ações de limpeza. Para cada local, será formado um grupo de limpeza.

3 No dia 17 de setembro compareça no local selecionado para limpar Almada!
Os meios necessários, como luvas e sacos para os resíduos, serão fornecidos pela organização. Só terá que levar
roupa confortável, calçado fechado, protetor solar e muita água para se manter hidratado. No final serão divulgadas
as quantidades de lixo recolhidas.

Partilhe as suas fotografias e vídeos (antes e depois da limpeza) nas redes sociais, identificando com
#limparalmada2022, #worldcleanupday, @cmalmada.

sol da caparica
Limpar Almada está nas suas mãos!
Para mais informações contacte o Departamento de Higiene Urbana da CMA:
212 549 700
higiene.urbana@cma.m-almada.pt
cm-almada.pt/viver/higiene-urbana

equipas da jfccs a trabalhar na
recolha de monos e aparas de jardim
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PROJETOS
E OBRAS
PROJETOS EM EXECUÇÃO NO TERRITÓRIO
Inauguração (setembro) do jardim de infância do Alto do Índio.

OBRAS NA FREGUESIA
Reabilitação do Parque Infantil na Rua da Alagoa

Mudança do terminal ATM
no Mercado da Sobreda

Limpeza e corte de ervas no passadiço
da Avenida Vale Bem (Marisol)
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SEXTA, SÁBADO E DOMINGO \ 20H30

COMBO HOT CLUBE
SEXTA 9 \ 21H30

JORGE PALMA
SÁBADO 10 \ 21H30

NEW MAX – PHALASOLO
DOMINGO 11 \ 21H30

MÁRIO LAGINHA TRIO

ORGANIZAÇÃO

www.jf-charnecacaparica-sobreda.pt
UniaoFreguesiasCharnecaSobreda

APOIO

#vilasdinâmicas

JAZZ

SEXTA 9 \ 20H00
ABERTURA DO FESTIVAL
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Após a Edição de 2021, voltamos
a ter na nossa Freguesia o Festival
JAZZ NAS VILAS, para encher de boa
energia e boa música, as noites
de verão!
O Festival vai ter lugar nos dias

Porbatuka Almada é um projeto
musical, artístico e cultural da
Associação Porbatuka, fundado em
2017, cujos princípios se baseiam
na promoção da solidariedade,
amizade, integração/inclusão
social e a Percussão Tradicional
Portuguesa.
É um projeto que pretende
desenvolver a formação
musical na área da percussão,
uma oportunidade em que a
condição económica não impede
a participação e aspirações,
acolhendo diversas faixas etárias
e sociais e diferentes culturas e
experiências de vida.

9, 10 e 11 de setembro, no Parque
Multiusos da Sobreda, permitindo
noites ao som de boa música Jazz!

SEXTA, SÁBADO E DOMINGO \ 20H30
PRÉ-CONCERTOS

O cartaz de artistas conta com os
COMBO HOT CLUBE, que marcarão
presença nos três dias, fazendo
a abertura do Festival.
No dia 9, contamos com a presença
do ilustre Jorge Palma.
No dia 10 será a vez de escutar
a voz do artista NEW MAX e, para
encerrar o festival, no dia 11,
os icónicos Mário Laginha Trio.

Esperamos uma noite
repleta de boa música!

COMBO HOT CLUBE
A Escola do Hot Clube de
Portugal, foi criada em 1979
e desde aí tem acolhido
muitos dos melhores músicos
portugueses.
No festival JAZZ NAS VILAS,
teremos o prazer de apresentar
alguns dos futuros músicos
referência em Portugal.
Dar palco à nova geração, ligando
a parte formação com a vida
profissional.

SEXTA 9 \ 21H30

JORGE PALMA

SÁBADO 10 \ 21H30

NEW MAX – PHALASOLO
Este foi o primeiro disco em Portugal a ser
lançado na internet de forma totalmente
gratuita, a 1 de janeiro de 2009. Foi um
enorme sucesso, tendo registado mais de
100 mil downloads nas primeiras semanas
e desde então que apenas viveu nos mp3
descarregados pelos fãs de New Max.

Jorge Palma é um caso raro em Portugal.
Compositor e intérprete admirado pelos
colegas, amado pelo público, demasiado
célebre para o papel de génio obscuro,
demasiado genuíno e rebelde para ser
um músico previsível e formatado.
O seu percurso de vida observa-se sempre
a par da música. Exímio pianista, começou a
aprender a tocar este instrumento apenas com
seis anos de idade. Durante a adolescência
e a par da formação erudita começa
a interessar-se pelo rock’n’roll, e de um modo
geral pela música popular americana e inglesa.
Vicente Palma e Gabriel Gomes (ex-Madredeus
e Sétima Legião), são os dois músicos que
o acompanham no seu formato acústico.
Vicente surge na guitarra, no piano ou na voz,
acompanhando Jorge Palma em alguns dos
temas que juntos já tocam há mais de uma
década. Gabriel Gomes oferece a sonoridade
do seu acordeão para criar ambientes
verdadeiramente íntimos e especiais.

«Phalasolo» traz novamente neste disco
convidados de luxo, como o Carlão e Virgul,
Marta Ren, Demo
(seu companheiro
nos Expensive Soul),
Sam The Kid e Regula
e contou ainda com
os músicos Hugo
Novo (Hammond,
Fender Rhodes
e sintetizadores),
Sérgio Marques
(baixo), Bruno Macedo
(guitarra), Manu Idhra
(percussões) e a secção
de sopros HornFlakes. New Max relembra
este álbum como resultado de muitas horas
passadas em estúdio, a compor temas que
não encaixam nos Expensive Soul ou em outros
projetos. É ainda a sua homenagem à música
negra norte-americana e universal, que passa
pelo soul, funk, jazz, hip hop, mas sem esquecer
a música portuguesa, com referências e
inspiração do fado e outras sonoridades
nacionais.

DOMINGO 11 \ 21H30

MÁRIO LAGINHA TRIO
Provocado pela pandemia, decidiram que
todas as semanas se juntariam para tocar,
aproveitando uma disponibilidade que
raramente lhes tinha sido dada. Não eram
ensaios e não havia a pressão de um concerto,
nem de idas aceleradas para estúdio. Havia
apenas o prazer de fazerem música juntos.
Ao longo desses meses, foram explorando de
uma forma totalmente nova a música que nos
últimos tempos (incluindo os pandémicos)
tenho vindo a escrever para este trio. Quando
finalmente gravaram, o resultado estava mais
próximo dos concertos ao vivo do que do
trabalho de estúdio.
Há um lado milagroso em conseguir que
o prazer que um grupo de músicos tem em
tocar seja sentido pelas pessoas ao ouvir.
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PARQUE MULTIUSOS DE VALE FIGUEIRA – SOBREDA

PLANTA DO RECINTO

AUDIOVISUAIS
(SOM , PALCO E PRODUÇÃO)

www.ncs.pt

RÁDIO OFICIAL
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MATA DOS MEDOS – PASSADIÇOS
A Mata dos Medos situa-se na plataforma superior da
Arriba Fóssil da Costa da Caparica, nos concelhos de
Almada e Sesimbra, ocupando uma faixa de 5 km ao longo
da costa ocidental da península de Setúbal, com uma
superfície total de 338 hectares, é visitada anualmente
por centenas de milhares de pessoas. Terá sido mandada
instalar pelo rei D. João V, entre 1689 e 1750, para impedir
o avanço das dunas (ou medos) sobre as terras agrícolas.
Classificada como Reserva Botânica em 1971, a mata
apresenta uma grande diversidade de espécies de flora
e de fauna. O investimento em programas de sensibilização
da população, deverá ser uma prioridade para que se
atribua mais valor à riqueza intrínseca que estas zonas
representam.
As obras do ICNF estão quase finalizadas. Foi construída
uma rede de passadiços sobrelevados na parte norte
da Mata. O objetivo é «promover visitação de forma mais
ordenada, menos impactante, mas simultaneamente
estender a possibilidade a utentes com mobilidade
reduzida e condicionada». As vias de acesso e parque
estão a ser vedadas para ordenar a circulação
e estacionamento dentro da Mata.

INAUGURAÇÃO DO PARQUE CANINO EM
VALE FIGUEIRA (PARQUE MULTIUS0S)
A inauguração contou com a presença do
presidente da Junta de Freguesia, Pedro Matias,
do 1.º subscritor do Orçamento Participativo de
2018, do vereador Filipe Pacheco e do provedor
dos animais de Almada, entre outros.
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«EU SOU DIGITAL»
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DIGITAL
A UNICA deu novamente as mãos à Junta de Freguesia
da Charneca de Caparica e Sobreda para responder à exclusão
social e à iliteracia digital, através de um protocolo assinado
no passado 17 de maio.
O programa «Eu Sou Digital» pretende capacitar todos
os interessados, de forma individualizada, rápida e gratuita,
para a utilização das novas tecnologias.

NOVOS TRANSPORTES NA FREGUESIA
A Carris Metropolitana, nova operação de
transporte rodoviário da área metropolitana
de Lisboa, compreende todos os serviços
e linhas intermunicipais assim como o serviço
e linhas de 15 dos 18 municípios da AML.
O resultado desta verdadeira revolução será
uma melhor mobilidade urbana para todos, com
mais conforto, mais fiabilidade, mais frequência
e uma cobertura mais abrangente do território.
Almada acolheu a nova frota de autocarros
amarelos a 1 de julho. Equipados com wi-fi
e pontos de carregamento USB estas são
algumas das melhorias já em vigor e em
permanente atualização.
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DAR VOZ ÀS EMPRESAS E AOS EMPRESÁRIOS

ATIVIDADES
ECONÓMICAS

Neste boletim apresentamos uma breve descrição
de duas empresas sediadas no nosso território:
Charneca Press e Farmácia Palmeirim.

CHARNECA PRESS
A funcionar na Charneca de Caparica há 12 anos,
a Charneca Press é um espaço onde pode apostar
nos Jogos Santa Casa, onde pode encontrar
também a prenda ideal para oferecer a alguém
num dia especial. Tem uma vasta gama de
revistas e jornais nacionais e estrangeiros.
Abriu recentemente a área de estética, com
os serviços de verniz de gel, manicura, pedicura,
epilação e massagens.
Fica localizada na Rua de Marco Cabaço n.º 18 A,
na Charneca de Caparica.

FARMÁCIA PALMEIRIM
Na Sobreda desde 2011, ao serviço da comunidade, a Farmácia Palmeirim, está
sob a direção técnica da Dra. Andreia Filipa Palmeirim de Carvalho.
A Farmácia Palmeirim presta um serviço à população, distinguindo-se
na competência técnica e simpatia dos seus profissionais.
«A sua saúde é a nossa missão. A pensar em si, trabalhamos todos os dias para
disponibilizarmos na nossa farmácia os melhores produtos e serviços de saúde
adequados às suas necessidades».
Situa-se na Avenida da República, Torre B, n.º 3, Loja A/B, Sobreda.

12
ATIVIDADES
CULTURAIS,
RECREATIVAS
E DESPORTIVAS
FESTIVAL «MÚSICA AO LUAR»
A «Festa das Vilas» é um evento de entrada gratuita
organizado pela União de Freguesias da Charneca
da Caparica e Sobreda, com o apoio da Câmara
Municipal de Almada.
Paulo de Carvalho e Jorge Fernando são os artistas
em destaque no evento «Festa das Vilas», que
trouxe «Música ao Luar» à Charneca da Caparica
entre os dias 8 a 10 de julho, que decorreu no largo
do edifício da JFCCS, na Rua Marco Cabaço.
Contou ainda com a presença da cantora Maria
João Matos e celebrou a cultura portuguesa com
o 5.º Festival Internacional de Folclore de Almada.
Destaque para a apresentação de marchas populares,
em especial para a marcha da Charneca, que este
ano venceu a grande final das marchas no Complexo
Municipal dos Desportos Cidade de Almada.

O SOL DA CAPARICA 2022
Após os momentos de pandemia, voltamos
aos grandes eventos!
No primeiro dia do festival «O Sol da Caparica»,
a Junta de Freguesia da Charneca de Caparica
e Sobreda marcou presença, dando a conhecer
a Freguesia e todos os seus locais marcantes!
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ENTREVISTA AO PINTOR NOGUEIRA DE BARROS

Mar das Índias
Técnica mista sobre madeira
100 × 150 cm

Premiado internacionalmente,
Nogueira de Barros, artista plástico,
é natural de Almada, onde vive
e mantém o seu atelier. Começou
a expor em 1998, e desde essa data
nunca mais parou, tendo realizado
mais de 100 exposições individuais
e coletivas.
Está representado em coleções
publicas e privadas, tendo quadros
nos cinco continentes.
Expõe regularmente, tendo
participado em prestigiadas
exposições coletivas e várias
exposições individuais.

quem é nogueira de barros?
Desde muito cedo que rabiscava
tudo o que encontrava. O Desenho
e a Cor têm muita força. Comecei
por ser figurativo, mas logo descobri
que o figurativo era muito limitativo,
não dando espaço à imaginação.
Então, abracei o abstrato,
explorando a textura e a cor.
As obras abstratas deixam a nossa
mente livre e levam-nos por viagens
inimagináveis. A obra depois de
acabada comunica com o espectador
de uma forma surpreendente.
Dependendo da luz, das cores, das
texturas, todos os dias conseguimos
ver coisas novas nesse abstrato.
Todos os dias pinto, lançando novos
desafios a mim mesmo e sempre
numa agitação interior, tentando
chegar à obra «certa». Tento explorar
novas técnicas surpreendendo os
meus seguidores.

o que sente quando pinta?
Sinto uma felicidade extrema, uma
alegria e uma liberdade que só
a consigo ter quando estou rodeado
de telas e de tintas. Quando estou
a pintar o relógio pára, o tempo
não conta, o meu atelier é a minha
caverna, o meu refúgio onde tenho
o meu caos organizado. Estou
a pintar, a criar e nesse instante
surgem-me ideias para novos
trabalhos, novos projetos, estou
sempre em desassossego, abraçando
novos projetos e a pensar na próxima
exposição.

o que pretende transmitir
com a sua arte?
Não tenho primariamente
a pretensão de passar uma
mensagem política ou de mudar
o mundo, simplesmente procuro
o «Belo», o «Equilíbrio» e transmitir
alegria e bem-estar a quem vê
a minha pintura. Sempre que um
quadro obriga o espectador a parar,
a olhar, a refletir e a interrogar-se,
considero que o objetivo foi
conseguido.

Anémonas
Técnica mista sobre
madeira
100 × 150 cm

Mapa Mundis
Técnica mista
sobre madeira
130 × 180 cm

«A exposição “Porque sim”
acontece por iniciativa do
Sr. presidente Dr. Pedro Matias
que me lançou o convite de
expor na Junta de Freguesia.
Abracei esse convite com
todo o gosto e, sendo um
espaço multidisciplinar, pensei
em levar, não só uma série
específica de quadros, mas
ser mais eclético e apresentar
aos visitantes da Junta de Freguesia uma mostra mais abrangente da minha
pintura. Em paralelo, tendo em conta o meu percurso artístico de quase
25 anos, formulo o voto sincero de que o meu trabalho possa inspirar as
gerações mais novas e abrir-lhes novos horizontes no mundo das Artes.
Gostaria também de vincar a importância da produção artística enquanto
manifestação por excelência da expressão da liberdade individual e, nesse
sentido, de construção do carácter e da consciência cívica, com vista a uma
sociedade mais justa e igualitária.
Termino agradecendo à Junta de Freguesia Charneca de Caparica e Sobreda
e ao seu presidente, Dr. Pedro Matias a honra de expor no Auditório.»
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ATIVIDADES
SOCIAIS
AÇÃO SOLIDÁRIA PARA AJUDAR
A ATLETA CATARINA SANTOS
A Secção de Prevenção Criminal e Policiamento
Comunitário, do Destacamento Territorial da
Guarda Nacional Republicana de Almada, com
o apoio da Associação SANDRA — Almada
Solidária e a Junta de Freguesia de Charneca
da Caparica e Sobreda, efetuaram uma ação
solidária para ajudar a ginasta Catarina Santos,
para a continuação dos seus tratamentos
e recuperação.

PARTE E REPARTE
O programa PARTE e REPARTE está neste momento
a apoiar 207 famílias (536 pessoas).
Desde março de 2020 até ao dia 23 de julho de
2022, estiveram presentes na vida de 2282 pessoas,
repartidas por 811 famílias.
Ao longo deste tempo em que o «mundo parou»,
receberam várias ajudas de particulares e de várias
instituições e estabeleceram várias pontes que nos
permitiram apoiar as pessoas da nossa freguesia e de
outras freguesias do nosso concelho.
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TOPONÍMIA

PRACETA MANUEL FEVEREIRO
(MARISOL)
Figura incontornável do movimento
operário do concelho de Almada, nasceu
em 1866. A falta de trabalho faz com que
a sua família, oriunda da Estremadura
espanhola, procure sustento em Portugal.
Os Febrero instalam-se primeiro na
zona de Estremoz, depois no Barreiro
e finalmente na Cova da Piedade.
Autodidata, aprende a ler e escrever
e envolve-se na luta por melhores
condições de trabalho. Na Cova da
Piedade, junta-se à Associação da Classe
dos Corticeiros de Almada, tornando-se
figura maior do movimento operário do
Concelho. Faleceu a 17 de março de 1902.

RUA MANUEL PARADA
(SOBREDA)
Nasceu em Almada a 3 de outubro de 1889
e cedo se apaixona pelo jornalismo, assinando
artigos e reportagens na imprensa almadense
do início do século XX.
Fundou o Jornal de Almada em 1916 e tornou-se correspondente de jornais como O Mundo,
A Capital, O Século, Diário de Noticias,
Diário de Lisboa e Diário Popular. Democrata
e republicano, foi administrador interino do
concelho nos primeiros anos da República.
Em 4 de outubro de 1910, como
correspondente de O Mundo, inicia
a reportagem sobre a proclamação da
República. É também Manuel Parada que,
no forte de Almada, hasteia a bandeira da
República, auxiliado por José Justino Lopes.
Faleceu em Almada, a 18 de outubro de 1962.
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PARA UM
AMBIENTE
SUSTENTÁVEL
J. Correia Curto, in memoriam
Em virtude do seu falecimento, queremos aqui prestar
a nossa sentida homenagem a este colaborador,
pelo seu trabalho em prol do ambiente urbano, com a
publicação do seu último artigo no boletim das vilas.

«NÃO HÁ RIQUEZA ALÉM
DA VIDA»
John Ruskin (1819-1900)

«Num planeta limitado,
não é possível um contínuo
crescimento»

As sociedades ocidentais,
dependentes do consumo
supérfluo, em geral não percebem
a progressiva perda de riquezas
como a qualidade de vida.
Para os teóricos do decrescimento
sustentável o PIB é uma medida
apenas parcial da riqueza e
defendem a utilização de outros
indicadores tais como:

O Clube de Roma, 1972

Neste momento, pós-pandemia,
em que tanto se fala de
crescimento económico eu quero
falar-vos do Decrescimento
Económico.
Não quero ser desmancha-prazeres. Quero ser realista.
O Decrescimento é um conceito
económico e político, criado na
década de 1970, parcialmente
baseado nas teses do economista
romeno e criador da bioeconomia,
Nicholas Georgescu-Roegen.
Todos sentimos que o Crescimento
Económico não pode ser
sustentável, uma vez que o
aumento constante da produção
de bens e serviços provoca
o aumento do consumo de
recursos naturais, acelerando
o seu esgotamento. O sistema
económico atual depende
essencialmente de recursos não
renováveis não se pode perpetuar.
Serão necessários quatro ou
cinco planetas inteiros se toda
a população mundial consumisse
e contaminasse ao mesmo ritmo
dos habitantes dos Estados
Unidos e europeus.

O crescimento baseado nos
aumentos de produtividade, tanto
nas sociedades socialistas como
nas capitalistas, produz:
~ 4bV^cP\T]c^S^baTRdab^b
energéticos – (petróleo, gás,
urânio, carvão) – num tempo
muito próximo ao atual ritmo
de crescimento do consumo.
~ 3TbP_PaTRX\T]c^ST]d\Ta^bPb
matérias-primas.
~ 3TVaPSPÎÊ^P\QXT]cP[)TUTXc^
de estufa, aquecimento global,
perda da biodiversidade,
poluição, falta de água potável.
~ 3TVaPSPÎÊ^SPU[^aPSPUPd]P
e da saúde humana.
~ 6dTaaPb

~ ^´]SXRTST3TbT]e^[eX\T]c^
Humano»,
~ P?TVPSPTR^[ÚVXRP¢
~ ^´]SXRTSTBPáSTB^RXP[¢
Decrescimento não é voltar
à pré-história. Decrescer é dar
condições para que a vida humana
tenha significado espiritual e
possibilidades reais de desfrutar
com prazer a sua existência.
Pode-se sintetizar o espírito do
decrescimento num programa
dos «Rs»:
~ reavaliar — reconsiderar
os nossos valores,
~ reestruturar — adaptar
a produção aos valores,
~ redistribuir — repartir
a riqueza,
~ reduzir — diminuir o impacto
de nossa contaminação,
~ reutilizar e reciclar — para
não destruir o nosso capital
natural, para não esgotar os
recursos naturais e para acabar
com a mudança climática.
Bem hajam
J. CORREIA CURTO
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