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Nesta quadra natalícia em que reinam os sentimentos de solidariedade e entre-ajuda, a ÁGUAS DO SADO, sensível a causas
nobres, apoia a APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão com Deficiência Mental) de Setúbal na
construção de um novo Lar Residencial. A construção deste
novo Lar tem como objectivos promover a autonomia das pessoas com deficiência mental, nomeadamente nos cuidados de
higiene, arrumação, confecção de alimentos e tratamento de
roupas, entre outros, mediante supervisão de equipas técnicas.
O edifício vai estar dividido em três componentes que vão
funcionar de forma interligada, sendo que, o lar residencial vai acolher 18 utentes com elevada dependência, a residência autónoma com capacidade para oito utentes e a valência de apoio domiciliário que vai apoiar cerca de 30 utentes.

A ÁGUAS DO SADO apoia as iniciativas da Junta de Freguesia de São Lourenço, em Azeitão, na recriação de uma
Aldeia de Natal onde o objectivo é envolver todo o Património Religioso, Humano e Cultural de Azeitão. Nesta
actividade, viver a magia do Natal é o mais importante. A
campanha “Azeitão Solidária” tem como objectivo fazer
desta época um tempo mais feliz e mais harmonioso, onde
toda a comunidade se sinta integrada.
Oferecemos aos Setubalenses na noite da Passagem de
Ano para 2011 um fogo-de-artifício cheio de brilho e de
magia, na esperança de comemorar com todos a chegada
do novo ano.
A ÁGUAS DO SADO deseja a todos os Clientes um Feliz
Natal e um Bom Ano Novo.
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MAIS UM INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA

Já se encontra em funcionamento o
Centro Municipal de Marcha e
Corrida de Setúbal que conta com
dois percursos: um da Avenida Luísa
Todi ao Parque Urbano de Albarquel
e o outro no Complexo Municipal de
Atletismo, em Vale da Rosa.
O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Setúbal tem como objectivo a
orientação da prática informal de

caminhadas e corridas de adultos,
prestando apoio para que a actividade física seja iniciada nas melhores condições ou para incrementar
os resultados consoante os objectivos dos praticantes regulares.
Um técnico credenciado (Nuno Cruz,
tel. 934 077 088) faz atendimento e
esclarece dúvidas na Pista de
Atletismo, às terças e sextas-feiras,
das 17h00 às 19h00, e na Avenida
Luísa Todi, junto do coreto, aos
domingos, entre as 10h00 e as 12h00.
É nestes postos de atendimento que
os interessados devem inscrever-se
no Centro Municipal de Marcha e
Corrida de Setúbal, bastando um
seguro desportivo. Passam depois a
dispor de apoio na actividade física
que já desenvolvem ou que pretendem iniciar, participando em
pequenos grupos, num estímulo ao

convívio e à motivação para a prática
desportiva informal.
Nos contactos com o treinador
pessoal, feitos preferencialmente
por e-mail (marchaecorrida.
setubal@gmail.com), desencadeia-se um plano de treino com reajustamentos regulares. Esta metodologia
permite o acesso mesmo a pessoas
com problemas de saúde.
O centro desportivo está ligado em
rede aos congéneres do País, o que
permite planear viagens garantindo
o usufruto das instalações e do apoio
técnico nesses locais, uma vez que
todos resultam do Programa
Nacional de Marcha e Corrida, criado
pela Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto, em que os
principais parceiros são o Instituto de
Desporto de Portugal e a Federação
Portuguesa de Atletismo.

AUTARQUIA LIMPA GRAFFITI

Está a decorrer em Setúbal uma
acção de limpeza de graffiti,
inscrições e outro tipo de pinturas
no exterior de imóveis públicos ou
privados, promovida pelo Município
com o objectivo de melhorar a
imagem urbana da cidade.
A operação incide, numa primeira
fase, no Centro Histórico, em concreto nas ruas da Baixa comercial. Os
trabalhos, conduzidos por uma

empresa especializada neste tipo de
intervenções de limpeza, são depois
alargados a outras zonas da cidade.
Os munícipes podem colaborar com
os serviços da Câmara Municipal no
levantamento de locais afectados,
contactando a Divisão de Mobilidade
e Imagem Urbana (265 537 000) ou o
Gabinete de Participação Cidadã
(265 537 200 ou gapc@munsetubal.pt)

LIVROS A PREÇOS BAIXOS

Uma feira do livro, com reduções de preços entre os 10 e os
40 por cento, realiza-se entre os dias 4 e 19 na sede da
Aerset – Associação Empresarial da Região de Setúbal, na
Avenida Luísa Todi
Promovida pela editora “Página a Página – Divulgação do
Livro”, com os apoios da Aerset e da Câmara Municipal de
Setúbal, a mostra, com milhares de títulos actuais e alguns
de stocks, funciona no horário das 10h00 às 20h00.
Todos os livros são vendidos abaixo do preço de capa,
maioritariamente com reduções da ordem dos 15/20 por
cento, mas que, com as promoções realizadas durante a
feira, podem chegar aos 40 por cento.
Obras de ficção, ensaístas e técnicas estão disponíveis
para os mais variados públicos, numa oportunidade de
encontrar boas propostas de prendas de Natal.
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