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Tudo
sobre
2015
T

emos todo o gosto em partilhar consigo esta publicação que proporciona
o prazer de revisitar o que de mais significativo sucedeu em 2015 em
Setúbal, com acontecimentos demonstrativos do dinamismo que este
concelho atravessa.
Nesta viagem pelos episódios que formam um ano de realizações, apostamos na
imagem, com pequenos textos auxiliares, para compor um retrato fiel do todo
que coloca Setúbal entre os principais municípios do país.
A divisão temática – da cultura ao desporto, da economia ao urbanismo, passando pela juventude e pela educação – oferece uma compreensão daquilo que, em
cada área, assumiu maior relevância.
O somatório das parcelas resultam numa soma que traduz um município que
cresce de forma sustentável, com a preocupação de se assumir como um exemplo de modernização equilibrada em que as pessoas são protagonistas e, simultaneamente, foco dessa regeneração.
No centro e na periferia, a cidade transforma-se com ações materiais e imateriais que respondem a uma estratégia assente numa identidade própria, como
damos conta nesta publicação.
O Anuário de Setúbal 2015 inclui, a seguir ao sumário, uma resenha breve dos
principais factos ocorridos no concelho, mês a mês, espaço que funciona igualmente como índice remissivo auxiliar para a informação desenvolvida nas secções temáticas.
A capa e abertura desta edição remete para as comemorações dos 250 anos do
nascimento do setubalense Bocage, celebrados a 15 de setembro. A efeméride
sustenta a concretização de um programa, desde aquela data e com a duração
de um ano, que divulga, como nunca, a genialidade da vida e obra de um dos
maiores autores de língua portuguesa de todos os tempos.
Nas artes, destaque ainda para a afirmação do Fórum Municipal Luísa Todi e da
Casa da Cultura como equipamentos de referência na região, com uma programação ao nível das melhores salas de espetáculos do país.
Esta realidade concorre para o aumento da visibilidade e atratividade de Setúbal,
percetível igualmente na rota de crescimento dos números do turismo e na afirmação do concelho fora das suas fronteiras.
São motivos mais do que suficientes, acreditamos, para desfrutar desta publicação que, todos os anos, lhe fazemos chegar.
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janeiro

fevereiro

março

Fórum Luísa Todi inicia temporada de espetáculos com casa cheia para acolher concerto de ano novo da orquestra Sondeseu.

Tocha da Liberdade e da Paz, em périplo
pela Europa para assinalar 70.º aniversário
da queda do nazismo, passa por Setúbal.

Apresentação pública do Ensemble Juvenil de
Setúbal, projeto do Festival de Música de Setúbal, com jovens de distintas proveniências.

Rapaz dos Pássaros, de Sérgio Odeith, pintado no Auditório José Afonso, considerado
um dos 24 melhores murais do mundo.

Anúncio da recolha de 4845 litros de óleos
alimentares usados em 2014 em Setúbal
para reconversão em biodiesel.

Câmara Municipal lamenta que redução de
apoios estatais ao Festroia tenha forçado organização a cancelar edição de 2015.

Personalidades do Muito Cá de Casa, projeto de contacto de autores com o público na
Casa da Cultura, regressaram em fotografia.

Perto de duas mil crianças do pré-escolar
e do 1.º ciclo desfilam alegria carnavalesca
nas ruas de Setúbal e Azeitão.

Pessoas dos 18 aos 67 anos captam imagens
sobre Bocage durante 12.ª Meia Maratona
Fotográfica de Setúbal.

Comemorações de Luísa Todi homenageiam Ruy de Carvalho num espetáculo em
que ator se fez acompanhar de filho e neto.

Contrato para elaboração de Plano de Pormenor da Salmoura cria condições para alterações naquela área de Azeitão

Mais de cem pessoas participam em caminhada pela paz e pelos direitos das mulheres que culmina com plantação de oliveira.

Doze fotografias de Setúbal no século XIX,
perdidas num sótão, classificadas como
Bem de Interesse Nacional.

Mickael Salgado, jovem de 23 anos, invisual, de Tentúgal, Montemor-o-Velho, vence 7.º Concurso de Fado Amador de Setúbal.

Parque da Algodeia recebe 18 novas árvores
de várias espécies plantadas por crianças
no Dia Mundial da Árvore e da Floresta.

Tertúlias no Mercado lançadas com objetivo de, a cada mês, promover debate de
tema específico relacionado com atividades
económicas.

Embaixadorias, programa da Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiros, aprofunda contactos a nível empresarial.

Comércio de flores transita para o interior
do Cemitério da Paz, espaço que recebe ainda peça escultórica.

Seminário sobre Parque Natural da Arrábida realça importância de conciliar diversas
atividades num espaço protegido.

Abertura dos 13.os Jogos do Sado, com 42
eventos, como etapa da Taça do Mundo de
Águas Abertas, ganha por Charles Peterson
e Rachele Bruni.

Setúbal conta com serviço turístico de audioguias, destinado à divulgação de pontos
de interesse através de passeios pedestres.

Encontro destaca relevância da inovação e
do empreendedorismo para o êxito de projetos empresariais.

Autarquia celebra protocolos de colaboração de apoio e incentivo a desenvolvimento
de pequenas e médias empresas.

Conjunto!Evite, quarteto de Rio Maior que
se move no rock psicadélico, vence 11.º
Concurso de Bandas de Garagem de Setúbal.

Estado cede Forte de Albarquel à Autarquia
para execução de projeto de reabilitação e
reativação do edifício com valências culturais.

Cartão Amigo, campanha de fidelização de
público no Cinema Charlot, concede entrada gratuita ao fim de dez sessões.

Instalação da Decathlon em Setúbal concluída com inauguração de loja com perto
de três mil metros quadrados.

abril

maio

junho

Requalificação do Largo da Misericórdia
com instalação de bancos modelares, fonte
ornamental e escultura em bronze.

Cerca de cinco mil visitantes no Festival
Ibérico do Vinho, com alguns dos mais
conceituados produtores de Portugal e Espanha.

André Carrilho abre edição de arranque da
Festa da Ilustração de Setúbal, com um mês
de exposições de autores nacionais consagrados.

Reconstituição do círio fluvial das Festas do
Rosário de Troia para gravação do último
episódio da telenovela Mar Salgado.

Dia Mundial do Ambiente comemorado em
Setúbal com apresentação de página de internet dedicada ao público infantil.

Peças antigas do Egito, Império Romano,
Grécia e Médio Oriente patentes na Galeria
Municipal do Banco de Portugal.

Mais de 1500 voluntários participam na quinta edição da campanha Setúbal Mais Bonita,
com cerca de 130 ações de beneficiação.

Sismo de elevada magnitude é cenário do
Setlog, em Azeitão, exercício de resposta do
socorro e de preparação da população.

Festa do Morango, de regresso mais de
vinte anos depois, proporciona três dias de
animação no Parque Urbano de Brejos de
Azeitão.

Turismo de natureza, com especial destaque para passeios e observação de aves, no
novo certame FlaminGO Fest.
Leitura de poemas de autores portugueses
durante marcha no centro da cidade que
junta quatrocentos alunos.

Fórum da Juventude de Setúbal aprova moção de repúdio por qualquer ato de violência manifestado entre casais.

Inauguração de duas câmaras frigoríficas e
fábrica de gelo no Mercado do Livramento
nas comemorações do Dia do Pescador.

Meia centena de individualidades participa
na primeira sessão do novo órgão consultivo Conselho de Opinião Setúbal XXI.

Feira de Pesca Lúdica e Desportiva de Setúbal proporciona interação entre pescadores
e outros agentes do setor.

Apresentação do Plano Estratégico de Comunicação Ambiental do Município de Setúbal, com diversas ferramentas informativas.

Visão estratégica para território acessível a
todos partilhada nas comemorações dos 155
anos de elevação de Setúbal a cidade.

Quinta edição do Festival de Música de Setúbal, com uma dezena de eventos em quatro dias, dedicada à temática do Clima.

Festa dos 41 anos do 25 de Abril inclui inaugurações, nomeadamente de uma das mais
modernas pistas portuguesas de BMX.

Protocolo de gestão da embarcação Maravilha do Sado para desenvolvimento de
iniciativas pedagógicas, ambientais e marítimas.

Figueirinha ostenta Bandeira Azul e, a par
de Galapos e Portinho da Arrábida, é considerada Praia com Qualidade de Ouro.

Moagens Cereais Setúbal abre portas num
investimento de seis milhões de euros, com
cinquenta postos de trabalho diretos.

Pousada da Juventude de Setúbal explorada
pela Câmara Municipal, após assinatura de
protocolo de cedência.

Gabinete da Participação Cidadã, da Câmara Municipal de Setúbal, percorre concelho
para recolher sugestões dos munícipes.
Protagonistas do Nosso Bairro, Nossa Cidade fazem balanço de três anos de programa
que está a transformar zona da Bela Vista.

Convento de Jesus reabre parcialmente após obras que incluem restauro da ala
poente, com galeria expositiva do Museu de
Setúbal.
Grupo Desportivo Independente vence
Marchas Populares 2015 com coreografia
Rainha Sardinha, Rei Carapau.
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julho

agosto

setembro

Regresso de exposição sobre Hans Christian
Andersen homenageia Niels Fischer, falecido
a 23 de janeiro, divulgador da obra do escritor.

Ask Me Arrábida é o novo espaço de informação turística em Setúbal da Entidade de
Turismo da Região de Lisboa.

Eurovision Live Concert – Portugal 2015
traz a Setúbal artistas nacionais e estrangeiros do universo da Eurovisão.

Wine Tasting Experience, evento novo,
promove experiências nas áreas vinícola e
gastronómica.

Protocolo de colaboração com município
espanhol de Almendralejo traz a Setúbal
exposição de Antón Montaño Rodriguez.

Exposição evoca João Limpinho, falecido a
24 de junho, responsável pelo trabalho escultórico do Núcleo Museológico da Bela Vista.

Festas do Círio de Nossa Senhora da Arrábida retomam cortejo marítimo depois de
interregno de quarenta anos.

Presidente da Autarquia anuncia pedido de
reunião urgente com o Governo devido à quebra de apoios a projetos culturais no concelho.

Cantora Georgette de Jesus homenageada
no encerramento do ciclo Fado em Setúbal,
com dezena e meia de eventos.
Engenho e arte nas 23 embarcações, produzidas apenas com materiais reutilizados, da
4.ª Regata de Banheiras & Insólitos.
Dia da Cidade com homenagens e eventos
culturais dá início a programa comemorativo dos 250 anos do nascimento de Bocage.
Setúbal discute na III Conferência Anual de
Educação reforço do compromisso assumido como cidade educadora.
Uma semana dedicada ao mar. Setúbal volta a receber comemorações nacionais com
conjunto de iniciativas para a população.
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Festival de Jazz de Verão proporciona três
concertos, sessão de cinema e palestra com
um dos maiores promotores do género.

XVII Festa do Teatro com muito público a
assistir às mais de três dezenas de espetáculos e outras atividades culturais

Férias passadas à volta dos livros. Trinta e
dois jovens e crianças envolvidos no Clube
de Leitura de Verão.

Camarões, lagostas, sapateiras, ostras, navalhas, amêijoas e mexilhões apreciados
por 10 mil pessoas no Marisco no Largo.

Estilista setubalense Luís Buchinho, a celebrar 25 anos de carreira, desfila coleção outono/inverno no Mercado do Livramento.

Vida e obra do setubalense José Miguel da
Fonseca, descarregador de peixe e pintor,
perpetuada em museu em Cento, Itália.

Setúbal Terra de Peixe é marca comunicacional criada para centralizar ações concertadas de promoção da gastronomia local.

Carapau manteiga com quinzena à mesa dos
restaurantes em mais um evento de promoção dos produtos gastronómicos locais.

Cantor lírico Carlos Guilherme comemora
70 anos de vida e 35 de carreira em espetáculo no Fórum Luísa Todi.

Intervenção urbanística e paisagística embeleza quatro rotundas construídas na zona
do Bonfim e na Avenida da Europa.

Espetáculos, gastronomia, artesanato, animações históricas e divertimentos levam
300 mil visitantes à Feira de Sant’Iago.

Sabores do Estuário do Sado em destaque
na 16.ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, de prenúncio do fim do verão.

Ricardo Espada e Liliana Veríssimo vencem
Alegro Meia Maratona de Setúbal, prova
com percurso e interesse renovados.
Fadista Piedade Fernandes assinala 25 anos
de carreira em espetáculo retrospetivo com
uma hora e meia repleta de emoções.

outubro

novembro

dezembro

Setúbal recebe II Festival Ibérico de Teatro,
numa partilha de experiências de companhias cénicas de Portugal e Espanha.

Novo equipamento no Parque Verde da Bela
Vista com percurso de parkour para jovens
e futuro circuito rodoviário para crianças.

Anúncio do aumento de 5,3 por cento nas
dormidas na hotelaria em Setúbal entre janeiro e setembro face a igual período de 2014.

Autarquia envolve-se na resolução do problema do Forte de S. Filipe com obras na
encosta com apoio de fundos europeus.

Vida e obra de Francisco Augusto Flamengo
evocada em exposição no ano do centenário da morte do artista plástico setubalense.

Apresentação do cargo de provedor municipal para a deficiência a agentes do setor na
7.ª Semana Temática da Deficiência.

Alteração ao Loteamento Municipal da Praça de Portugal reformula ocupação e permite requalificação daquela área da cidade.

Moradores de habitações sociais apresentam aos jornalistas propostas de alteração à
Lei do Arrendamento Apoiado.

Empresa sueca Alfa Laval inaugura unidade operacional de Portugal no Parque Industrial Sapec Bay.

Alunos do Agrupamento de Escolas Lima
de Freitas marcham pela igualdade de género e contra a violência nos casais.

Setúbal recebe em Bruxelas bandeira de
Cidade Europeia do Desporto 2016, após
anúncio feito quatro meses antes.

Natal na Baixa anima centro histórico com
feira de artesanato e programa de animação
cultural ao longo do mês.

Centenário da Delegação de Setúbal da
Cruz Vermelha Portuguesa assinalado com
tomada de posse da nova direção.

Autarquia aprova intenção de revogar três
protocolos celebrados com o Vitória, numa
medida de proteção do património da agremiação.

Festival Internacional de Cinema de Turismo
premeia vídeos da Autarquia sobre Convento de Jesus e Cidade Europeia do Desporto.

Moradores do Bairro Santos Nicolau respondem a desafio da Autarquia de participar na resolução de questões locais.

Cerca de 550 pessoas na Corrida de São Silvestre do Sado IPS 2015, prova ganha por
Paulo Pinheiro e Ercília Machado.

Equipa de busca e salvamento em estruturas urbanas colapsadas dos Sapadores e da
GNR avaliada em exercício.

Setúbal evoca 25 anos da morte do etnólogo
francês Michel Giacometti com evento que
inclui música, vídeo e palestra.

Maria João Matos destaca-se entre os mais
de trinta cantores líricos da segunda edição
de Luísa Todi – Jovens Clássicos.

Cardeal-patriarca de Lisboa preside a cerimónia que ordena D. José Ornelas de Carvalho como novo bispo de Setúbal.

Iluminação e faixa no pelourinho assinalam
que Setúbal é uma das mais de duas mil cidades no mundo contra a pena de morte.

Mais de 30 mil pessoas recebem novo ano
em festa com epicentros na Doca dos Pescadores e na Praia da Saúde.

VIII West Coast Early Music Festival, certame dedicado à divulgação da música antiga,
inclui Setúbal como extensão do programa.
Penas, metais e açúcar desfilam no Cais 3
do Porto de Setúbal em passagem de modelos da nova coleção de Filipe Blanquet.
Eficiência energética com projeto-piloto de
iluminação LED na Baixa e tecnologia inovadora em mercado e pavilhão.
Autarquia assina Pacto de Autarcas, europeu, em Bruxelas, e aprova adesão ao Compact of Mayors, mundial, sobre alterações
climáticas.
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cultura
Bocage é de Setúbal e de Portugal. Um dos
nomes maiores da literatura de língua
portuguesa dispõe de um programa especial
comemorativo dos 250 anos do nascimento
que se estende por 2016. As artes contaram
com um sem-número de eventos numa
cidade que goza do privilégio de ter
equipamentos como o Fórum Luísa
Todi e a Casa da Cultura, com uma
programação regular de referência
em termos nacionais. Muitos outros
espaços são usados para fruição.
Até instalações portuárias e um
mercado serviram, a preceito,
para passar modelos

Celebrar Bocage

P

ela genialidade na literatura, mas, não menos, pela personalidade apaixonada, amante da Liberdade, Bocage ascendeu à eternidade, com lugar cativo
entre as figuras mais notáveis de Portugal.
Por isso, Setúbal deu início a um programa comemorativo que assinala, mesmo para
lá das fronteiras do concelho e do país, os 250 anos do nascimento do poeta sadino.
As celebrações decorrem durante um ano inteiro, entre 15 de setembro de 2015 e 15
de setembro de 2016, e têm, na primeira linha, o objetivo de elevar a figura bocagiana na cidade que o viu nascer.
A Câmara Municipal de Setúbal e uma comissão científica, conduzida pelo investigador Daniel Pires, arquitetaram um programa pensado para enaltecer Bocage em
pleno século XXI, envolvendo toda a comunidade, escolas e movimento associativo.
O programa, que começou antes mesmo do Dia de Bocage e da Cidade, tem como
notas dominantes a opção pelo espaço público e a diversidade de linguagens estéticas e artísticas.
A dimensão do poeta e da sua personalidade é tal que as comemorações ultrapassam largamente a escala de Setúbal, com vários eventos a realizarem-se em diferentes pontos do país e, inclusivamente, no estrangeiro, como o Brasil.
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NOBRE QUINZE

S

etúbal festejou o 15 de Setembro, Dia de Bocage e da Cidade, não apenas com a celebração tradicional do feriado municipal, mas de uma forma ainda mais especial.
A data marcou o início oficial das Comemorações dos 250
Anos do Nascimento de Bocage, programa evocativo que, ao
longo de um ano, celebra no país e no estrangeiro a vida e
obra do poeta.
Com uma plateia repleta de individualidades, a sessão solene
de arranque do programa decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho com a participação da presidente da Câmara
Municipal, Maria das Dores Meira, do investigador bocagiano
e membro da comissão científica do programa Daniel Pires e
do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, Murade Murargy.
O lançamento da obra “Bocage – A Imagem e o Verbo”, de Daniel Pires, a inauguração da exposição “O Livro na Época do
Iluminismo”, a entrega de prémios do XVI Concurso Literário
Manuel Maria Barbosa du Bocage, organizado pela LASA –
Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, e um concerto com a
Orquestra do Norte foram outros eventos que enriqueceram
o primeiro dia de um ano dedicado àquele que é considerado
um dos maiores poetas portugueses.
As festividades do feriado municipal integraram, ainda, entre
outras iniciativas, a cerimónia de entrega das Medalhas da
Cidade. O ano de 2015 destacou várias personalidades e instituições, com nota especial para o bispo D. Gilberto Canavarro
dos Reis, condecorado com a Medalha de Prata da Cidade, e,
a título póstumo, o ator Nuno Melo, galardoado com uma das
35 Medalhas de Honra atribuídas.
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MEMÓRIA VIVA

O

s festejos dos 250 anos de Bocage começaram ainda
antes de o poeta ter “nascido”. As comemorações tiveram início a 1 de setembro, com o começo de ações de
divulgação do acervo sobre Bocage no Arquivo Distrital de Setúbal. No dia 14, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo inaugurou uma mostra documental, patente até janeiro de 2016.
Após a data do aniversário, 15 de setembro, já com o programa
comemorativo oficialmente aberto, seguiram-se vários eventos que preencheram o cartaz cultural até ao final de 2015.
Exposições, tertúlias, lançamentos de obras de investigação
e literárias, teatro e até desporto ajudaram a recordar o poeta
durante este ano. Destaque para a conferência “Bocage nas
Coleções dos Museus Municipais de Setúbal”, por Fernando
António Baptista Pereira, a “Noite Bocagiana | Alusiva aos
250 Anos do Poeta”, com apontamentos culturais na Baixa
da cidade, e a conferência “Bocage e o Teatro”, conduzida por
António Coimbra Martins.
A nível nacional, Elmano Sadino também foi lembrado em
2015, por exemplo, com uma edição especial da lotaria nacional e com lançamentos de livros e exposições na Biblioteca
Nacional de Portugal e na Biblioteca da Ajuda/Palácio Nacional da Ajuda.
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TEMPO
DE MÚSICA

O

“Clima” inspirou a edição de 2015 do Festival de Música
de Setúbal, evento que, a cada ano, ganha uma dimensão
cada vez maior junto da comunidade setubalense.
O violinista Hugo Ticciati, o pianista João Paulo Esteves da
Silva, a cantora Ana Brandão, o trombonista John Kenny, o
guitarrista Pedro Jóia e o maestro Pedro Teixeira foram alguns
dos profissionais a partilhar os palcos com crianças e jovens,
por exemplo, de estabelecimentos de ensino musical ou destinados a pessoas com necessidades especiais.
A música voltou a juntar Setúbal em torno de uma causa comum – desta feita, as alterações climáticas – numa série de
espetáculos impressionantes que decorreram entre 4 e 7 de
junho por todo o concelho.
A quinta edição do festival, organizado pela A7M – Associação Festival de Música de Setúbal, com apoio da Câmara
Municipal, The Helen Hamlyn Trust e Fundação Calouste
Gulbenkian, notabilizou-se, ainda, pela participação do novo
Ensemble Juvenil de Setúbal, projeto com alunos de música,
jovens sem estudos musicais ou com deficiências.
19

VITÓRIA
INDEPENDENTE

SAMBÓDROMO
SADINO

O

S

Grupo Desportivo Independente foi o grande
vencedor das Marchas Populares 2015, festa da
cidade que levou a desfilar e cantar as nove coletividades a concurso nos dias 13, 19 e 20 de junho.
O Independente conquistou também os prémios de melhor letra e música, enquanto o júri, presidido pela atriz
Florbela Queiroz, atribuiu ao Grupo Desportivo Setubalense “Os 13” o prémio de cenografia.
O galardão de melhor figurino foi entregue à União Desportiva e Recreativa das Pontes, enquanto a melhor coreografia e melhor madrinha foram encontradas na marcha do Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão.
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ete escolas de samba de Sesimbra, Quinta do Conde e
Ovar desfilaram, a 18 de julho, na Avenida Luísa Todi,
iniciativa que contou com centenas de foliões, um grupo de carnaval e um trio elétrico.
O Samba na Avenida, organizado pela ACOES – Associação
do Carnaval e Outros Eventos de Setúbal, em parceria com
a Câmara Municipal, com milhares de pessoas a assistir ao
desfile, nasceu do evento anteriormente conhecido como
Carnaval de Verão.
A iniciativa acolheu ainda uma Feira de Verão, no Largo José
Afonso, com gastronomia, duas dezenas de bancas de artesanato e animação.

O CANTO
DO CANTE

FESTIVAL
DE HARMONIAS

O

O

cante alentejano voltou a ecoar pelas ruas da Baixa
da cidade em mais um encontro de grupos corais,
realizado a 16 de maio.
O X Encontro de Corais Alentejanos – Alentejo Abraça Setúbal, organizado numa parceria entre o Grupo Desportivo Independente e a Câmara Municipal, voltou a prestar homenagem ao património cultural do país reconhecido pela Unesco.
Grupos de Setúbal, Serpa, Cuba e da Aldeia de Paio Pires desfilaram pela Baixa, que culminou com atuações no Largo da
Misericórdia.
O certame incluiu ainda sessões do filme de Sérgio Tréfaut
“Alentejo, Alentejo”, no Cinema Charlot.

Festival de Bandas Filarmónicas já vai em 11 edições e a de 2015 voltou a trazer a Setúbal o melhor
dos conjuntos filarmónicos do país.
O Largo da Misericórdia encheu-se de público para assistir às atuações de bandas de Coimbra, Azambuja, Castro
Daire e da anfitriã Sociedade Musical Capricho Setubalense, que organiza o evento em parceria com a Câmara
Municipal.
O músico Afonso Malão, ativo há sessenta anos na Capricho, foi homenageado durante o evento.
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REIS COM
OUTRO SABOR

A

pontamentos musicais e degustação gastronómica celebraram o Dia de Reis, a 6 de janeiro, na
Casa da Baía.
Em ambiente de convívio, mais de meia centena de pessoas apreciaram a atuação de um grupo de crianças da
Classic Art Piano Academy. Além da animação musical
houve mostra e degustação de bolos-reis confecionados
na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.
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CANTOU-SE
EM JANEIRO

A

tradição das janeiras fez-se ouvir por altura do
Dia de Reis, com diferentes atuações nos Paços
do Concelho.
Cerca de duas dezenas de alunos da Escola de Ensino
Especial da APPACDM de Setúbal foram os primeiros a
desejar um bom ano, com uma prestação no dia 5.
No dia seguinte, na escadaria do edifício municipal, cantaram os Toquivozes e os grupos de cante alentejano
“Amigos do Independente” e “Amigos dos Sadinos”.
As janeiras ficaram completas com a atuação de cerca de
sessenta crianças do Externato Diocesano Sebastião da
Gama, a 9 de janeiro.

EVENTO NOVO
TOCA ANTIGO

A

música antiga esteve em destaque em Setúbal, que,
entre 10 e 31 de outubro, se estreou no West Coast
Early Music Festival.
O programa desenvolvido em Setúbal, uma extensão do certame de Lisboa e Oeiras, incluiu espetáculos na Igreja de Jesus e nas caves José Maria da Fonseca.
O evento, na oitava edição, organizado pela MAAC – Música
Antiga Associação Cultural, concretizou-se com o apoio da
câmara municipal sadina.
O cartaz da programação setubalense apresentou a orquestra
e coro Concerto Ibérico, uma conferência e recital de clavicórdio de João Paulo Janeiro e a atuação conjunta, com lotação esgotada, de Differencias Ibéricas com o Coral Infantil de
Setúbal e o Conservatório Regional de Setúbal.
Coube ao grupo Contágio Barroco o encerramento da estreia
do festival no concelho e que integrou o programa municipal
do Mês da Música.

Museus
Da noite para o dia não houve grandes diferenças,
com os espaços museológicos do concelho a festejarem
com programas especiais e cheios de público a Noite
dos Museus, a 16 de maio, e o Dia Internacional
dos Museus, a 18.
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FADO SALGADO

XAILE NEGRO

M

O

ickael Salgado foi o grande vencedor do 7.º Concurso de Fado Amador de Setúbal, que decorreu
em fevereiro na Sociedade Musical Capricho
Setubalense, parceira da Câmara Municipal na organização
do evento de âmbito nacional.
O jovem fadista de 23 anos, natural de Tentúgal, sobressaiu entre os sete participantes que conquistaram um
lugar na gala final, numa noite em que ganhou também
o Prémio do Público, votado pelo salão da coletividade,
completamente esgotado.
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fado percorreu as freguesias de Setúbal, entre julho e
setembro, com um ciclo de concertos protagonizados
por vários fadistas do concelho e que culminou com
uma homenagem a Georgette de Jesus.
O Fado em Setúbal, iniciativa da Câmara Municipal, desenvolvida em parceria com as juntas de freguesia, proporcionou
perto de duas dezenas de espetáculos de entrada livre.

MUITO HOUVE
NO JARDIM

A

temporada de 2015 do programa municipal Há Música no Jardim promoveu três encontros no Parque do
Bonfim em que não foi só a musicalidade a atrair a
atenção do público.
Com iniciativas a 18 de julho, 16 de agosto e 20 de setembro,
o programa proporcionou concertos, aulas de dança, animações infantis e uma feira de artigos em segunda mão.

AUDITÓRIO
AQUECE VERÃO

O

s meses de verão aqueceram no Auditório José Afonso, onde se voltou a apresentar o programa cultural
AJA Eventos, repleto de iniciativas de entrada livre.
Música, dança, teatro, patinagem, entre vários outros espetáculos, enriqueceram o grande auditório ao ar livre.
O 39.º Festival de Folclore de Praias do Sado, a 11 de julho, deu
início à programação do certame organizado pela Autarquia.
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NO PASSO CERTO

A

Semana da Dança 2015, promovida pela Câmara Municipal, englobou entre 26 de abril e 9 de maio, um
programa especial de atividades dirigidas a vários
públicos.
Bailados no Fórum Luísa Todi, nomeadamente da Pequena
Companhia da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, parceira da Autarquia, tal como a Dança & Companhia e
a Enclave – Cultura em Movimento, não faltaram.
O programa, que assinalou o Dia Mundial da Dança, 29 de
abril, teve também aulas abertas, feiras temáticas e, em especial, a primeira edição da Gala Solidária de Danças Sociais
– Dança para Todos, destinada à angariação de apoios a projetos de dança inclusiva.

CUBA VISTA
DE SETÚBAL

A

cultura cubana e o fim do embargo económico
dos Estados Unidos a Cuba, vigente há mais de
cinquenta anos, foram temas de uma tarde intercultural dedicada, no dia 11 de abril, àquele país da América Latina.
O encontro, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, contou com a embaixadora Johana Tablada de La
Torre e a presidente da Autarquia, Maria das Dores Meira,
que conversaram com as mais de duas dezenas de pessoas que marcaram presença na Casa da Cultura para assistir ao evento.
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FÓRUM CHEIO
DE ESTRELAS

M

úsica, clássica, moderna ou fado. Teatro, tanto para adultos como crianças. Dança, com várias estreias. Artistas de fama nacional, alguns, até internacional, perfeitamente consolidada. O Fórum Municipal Luísa Todi
apresentou ao longo de 2015 um programa de eventos que insistiu em surpreender
o público, captando a atenção de mais de 50 mil pessoas durante o ano e ultrapassando uma média mensal de 4200 espetadores.
O Fórum Luísa Todi destaca-se cada vez mais como referência cultural na região e
no país. Talvez por isso preste, com regularidade, homenagem a quem singrou no
mundo das artes. Em 2015 o primeiro tributo coube a Ruy de Carvalho, ator com
mais de sete décadas de carreira. Seguiu-se Carlos Guilherme, tenor que festejou
os 70 anos de vida.
O cartaz não se fez só de homenagens. Outros grandes nomes atuaram na sala,
como Ana Moura, António Zambujo, Rão Kyao, Deolinda, OqueStrada e Ana Bola,
que subiu ao palco com o êxito nacional “Sem Filtro”. Lauro António continua a
garantir as masterclasses do melhor que se fez até hoje no Cinema.

| 02

50.623 espetadores em 2015
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A pensar nas mais variadas expressões artísticas, o Fórum reservou um lugar na
primeira fila para a música clássica. Fruto de um protocolo com a Câmara Municipal, a Orquestra Metropolitana de Lisboa assinou várias performances em Setúbal,
incluindo através da Orquestra Académica e do Atelier de Ópera.
Esta parceria beneficia, ainda, de um outro projeto lírico, o Luísa Todi – Jovens
Clássicos, no qual são selecionadas as melhores vozes a despontar neste género
do canto. Os eleitos participam, como aconteceu em 2015, em concertos com a
OML ou instrumentistas vencedores do Prémio Jovens Músicos da RTP. Ainda na
música clássica, sobressai também o concerto da Orquestra Gulbenkian, já o ano
caminhava para o último ato.
“Tiro e Queda” define bem a pontaria no teatro de qualidade superior apresentado no
Fórum Municipal. A comédia com Eduardo Madureira e Manuel Marques foi mais
uma, entre muitas, a terminar em ovação. O humor foi um registo frequente na dramaturgia na sala, com, por exemplo, José Pedro Gomes em “Estamos Todos?” e Gonçalo Diniz e João Ricardo a estrearem no país “A Secreta Obscenidade de Cada Dia”.
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Os artistas locais também brilharam. O Teatro Estúdio Fontenova apresentou várias
encenações, casos de “Trilogia Whitman”, “Carne Viva” e “O Homúnculo”. Enquanto isso, o TAS – Teatro Animação de Setúbal recuperou “O Sonho” em palco.
A capacidade artística local teve ainda outros destaques. Caso da acordeonista Celina da Piedade, que tocou para o cante alentejano, ou do projeto Jovens Coreógrafos,
da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, através do qual estreou três
coreografias de talentos formados na escola.
As escolas artísticas setubalenses têm, assim, espaço privilegiado no Fórum. A par
de atuações regulares de alunos do Conservatório Regional de Setúbal e da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi, nota para a primeira aparição pública
do Ensemble Juvenil de Setúbal, trabalho de qualidade superior que despontou da
colaboração de alunos de música com jovens sem instrução musical e outros com
deficiências.
O público infantil recebeu atenção especial no cartaz do Fórum. Dois bons exemplos são Mário Daniel, o mágico que fez aparecer sorrisos do nada entre a pequenada, e ABC – O Jogo do Conhecimento, que ensinou muitas coisas através de um
musical.
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ARTES
VÃO À CASA

P

rotagonistas do projeto Muito Cá de Casa, que proporciona conversas informais entre autores e público em
torno do objeto literário e do processo criativo, voltaram em 2015 ao ponto de partida, agora em fotografia.
O fotógrafo António Correia retratou a preto e branco os muitos criadores que têm passado no Muito Cá de Casa e o resultado ficou exposto em janeiro. Depois disso, novos autores
participaram em sessões, como Afonso Cruz, Pedro Almeida
Vieira, Hélia Correia, Rui Cardoso Martins e Fernando Sobral, Mariana Mortágua e Jorge Costa e Alice Brito.
Além da exposição “Gente Muito Cá de Casa”, de António
Correia, de assinalar, em 2015, “Soma Agreste”, de Manuel
San Payo, “Ver ao Longe”, de André Carrilho, “Curto e Grosso”, de Paulo Curto, “Mulher Poema”, de Lena Gal, “Com as
Minhas Tamanquinhas”, de João de Azevedo, e “Uma Mão no
Ferro. Outra Dentro da Cabeça”, de João Limpinho.
A música é outra expressão artística em relevo na Casa da
Cultura, com a divulgação de novos projetos locais, nacionais e estrangeiros. Carlos Alberto Moniz passou pela Casa da
Cultura em 2015, ano em que se realizou uma homenagem à
atriz Maria Clementina.
Palestras, conferências e debates, sessões de teatro e cinema,
conversas sobre fotografia, apresentações de livros, encontros
de poesia, atividades infantis e um Serviço Educativo com
diversos workshops e aulas são outras propostas da Casa da
Cultura.
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63.180 utilizadores em 2015
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ESTRELAS DA EUROVISÃO

O

Eurovision Live Concert – Portugal 2015 foi a sétima
edição de um evento que se afirma cada vez mais em
Setúbal.
O Fórum Municipal Luísa Todi praticamente esgotou em
mais uma festa dedicada ao Festival da Eurovisão com ar-

tistas internacionais como Knez, Hera Björk, Twiins, Marija
Šestić, Kurt Calleja e Eduard Romanyuta.
A festa de 2015, a 11 e 12 de setembro, prestou homenagem a
Manuela Bravo, intérprete de “Sobe, Sobe, Balão Sobe”, representante de Portugal no Festival Eurovisão em 1979.

Exímios
Cerca de vinte dos melhores intérpretes nacionais
animaram as cinco horas de duração do 1.º Festival de
Acordeão de São Sebastião, realizado a 14 de novembro
e que esgotou o auditório do Grupo Desportivo
Independente.
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BOM GOSTO

A

moda, em particular a alta-costura, esteve em destaque em Setúbal em 2015 com dois eventos que captaram a atenção das objetivas, em particular a apresentação de uma coleção de Luís Buchinho.
O estilista festejou os 25 anos de carreira na terra natal para
apresentar em Portugal, num desfile, a 19 de julho, no Mercado do Livramento, a coleção outono/inverno de 2015/2106
“Comics”, em que as linhas geométricas ditaram a maioria
dos contornos dos modelos.
Mais tarde, a 10 de outubro, a originalidade de Filipe Blanquet
passou perante os setubalenses. Na passerelle instalada no
Cais 3 do Porto de Setúbal desfilou a criativa coleção “Mutant”, na qual o estilista decorou lingerie, macacões, vestidos
e capas com penas, metal e açúcar.
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SAI UM DESENHO

S

etúbal transformou-se na capital da ilustração com um
novo certame de artes, com exposições de obras de autores nacionais consagrados como André Carrilho, João
Abel Manta, Maria Keil, Lima de Freitas e Manuel João Vieira, em diversas galerias do concelho.
A edição de arranque da Festa da Ilustração, realizada em junho, numa organização da Câmara Municipal de Setúbal em

parceria com o atelier DDLX, com o lema “É preciso fazer um
desenho?”, chegou também ao espaço público, com a Baixa
comercial a mostrar trabalhos de todos os autores presentes,
em que se incluíram ainda Beatriz Manteigas e André Letria.
Realce igualmente para trabalhos de escolas de artes e de secundárias do concelho, bem como para outros eventos associados das áreas da literatura, música e cinema.
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TESOUROS
DISTANTES

C

erca de cinquenta peças provenientes do Egito, do Império Romano, da Grécia e do Médio Oriente deram
forma à exposição Arte e Arqueologia da Antiguidade,
inaugurada a 18 de maio na Galeria Municipal do Banco de
Portugal.
No acervo exposto, doado à Autarquia pela Fundação
Buehler-Brockhaus, foi possível admirar peças em cerâmica,
vidro, pedras duras, metal e terracota de vários períodos e
origens.
Destaque para uma fechadura romana em bronze, presumidamente de um cofre, datada de finais do século I a.C., com
uma representação do deus Mitra, divindade que assumiu
relevância considerável na povoação romana que ocupou a
atual península de Troia.
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ANDERSEN
ATRAVÉS
DE FISCHER

A

vida e obra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen foi evocada numa iniciativa que,
entre julho e setembro, incluiu exposições na
Casa da Cultura e no Museu do Trabalho Michel Giacometti.
Hans Christian Andersen | Um amigo para Sempre | Homenagem a Niels Fischer colocou em evidência um outro
tributo, a Niels Fischer, designer dinamarquês, falecido no
início de 2015, promotor incansável da obra de Andersen.
A Casa da Cultura reuniu obras de artistas plásticos e recortes que acompanhavam contos do autor, enquanto o
Museu do Trabalho apresentou tapeçarias, quadros, livros
ilustrados, esculturas e artigos em cerâmica.

AS CARAS
DE FLAMENGO

F

rancisco Augusto Flamengo foi recordado numa exposição sobre a vida e obra que esteve patente na Galeria
Municipal do Banco de Portugal.
O centenário da morte do pintor sadino deu mote à mostra
intitulada Francisco Augusto Flamengo [1852/1915] – Um
Pintor de Setúbal.
A obra do artista plástico representou um contributo significativo para a dinâmica artística local da época.
Além de quadros do autor, na maioria na vertente de retrato,
a mostra apresentou informação biográfica, além de recortes
de jornais contemporâneos do pintor e outros documentos.
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TÍTULOS
EM CONTA

M

ilhares de títulos de várias editoras, do romance ao
técnico, passando pela literatura infantojuvenil, a
preços convidativos, estiveram disponíveis na Feira do Livro de Setúbal, entre 27 de março e 26 de abril na
placa central da Avenida Luísa Todi.
A sexta edição do certame, organizado numa parceria da Página a Página – Divulgação do Livro, em parceria com a Autarquia e com a colaboração das editoras, incluiu encontros
com autores, lançamentos de obras e animações para crianças.

POESIA PÚBLICA

P

oemas, frases soltas e outros pensamentos estiveram
pendurados no Estendal da Poesia, à frente da Biblioteca Pública Municipal, a 20 de março, durante a V
Maratona da Poesia de Setúbal.
“O rato soltou o leão” e “o pai gosta do filho e da filha” foram
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algumas das frases que as cerca de quarenta crianças da EB
dos Pinheirinhos e do Colégio Sant’Ana escolheram para partilhar com o público na iniciativa, organizada pela Câmara
Municipal de Setúbal, que contou ainda, na biblioteca, com
sessões de poesia para todas as idades, além de música.

GOSTO
DA LEITURA

FÉRIAS À VOLTA
DOS LIVROS

O

T

gosto pelos livros juntou quatro centenas de alunos
numa marcha pela Avenida Luísa e ruas da Baixa, a
14 de abril, percurso com paragens para lerem em público poemas de autores portugueses, enquanto mostravam
cartazes sobre os benefícios da leitura.
A iniciativa Setúbal: uma Baía a Ler, organizada pelo Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares e pelo Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares do Concelho de Setúbal, com
o apoio da Câmara Municipal, assinalou a nona edição da
Semana da Leitura, terminando com um “Manifesto à Leitura” lido pelos professores bibliotecários, na Praça de Bocage.

rinta e duas crianças e jovens participaram em julho no Clube de Leitura de Verão, iniciativa gratuita de promoção do gosto pela literatura de modo
divertido e pedagógico, centrada na Biblioteca Pública
Municipal de Setúbal.
O programa, proporcionado pela Autarquia a alunos dos 8
aos 17 anos, envolveu a leitura de livros e a realização de
trabalhos a partir dos mesmos, além de visitas a locais de
interesse histórico, lúdico e cultural.
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NO TEMPO DO FORAL

O

programa comemorativo dos 500 anos do Foral Manuelino terminou em festa com uma recriação da entrega do documento administrativo e uma animação
da época, incluindo demonstrações de esgrima e de aves de
rapina, dia 23 de maio, na Praça de Bocage.

A Festa do Foral, organizada pela Autarquia, através do Arquivo Municipal de Setúbal, foi povoada de tendas, ao estilo
medieval, com venda de artesanato, peças em pele, bijutaria
e vestuário, além de exposições. Noutros pontos da Baixa comercial houve música e dança quinhentista.

AGOSTINHO
INSPIRADOR

A

Casa Bocage recebeu, em novembro e dezembro, o
ciclo de tertúlias “De Bocage a Agostinho da Silva”,
inspirado no pensamento e obra dos dois autores.
A 28 de novembro, houve as intervenções “Entre Bocage e
Agostinho da Silva: o vagabundear por dentro”, por Maurícia
Teles da Silva, e “Bocage... Um afrancesado”, por Álvaro Arranja, enquanto a 12 de dezembro Fernando Dacosta deu uma
palestra e apresentou o seu livro “Viagens Pagãs”.
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TEATRO
COM ÊXITO

O

Festival Internacional de Teatro de Setúbal – XVII
Festa do Teatro, entre 20 de agosto e 5 de setembro, foi coroado de êxito, com muito público nas
mais de três dezenas de eventos, apesar de ensombrado
pela inesperada perda de apoio estatal.
O certame, organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova,
com apoio da Câmara Municipal, registou salas quase
sempre praticamente cheias, a que não está alheio um
cartaz que contou com a participação de companhias cénicas de Setúbal, Amadora, Beja, Covilhã, Faro, Lisboa e
Sintra, mas também do Brasil, de Espanha e da Alemanha.
A perda do esperado subsídio estatal de 25 mil euros levou
a presidente da Autarquia a pedir uma reunião urgente
com o diretor-geral das Artes para esclarecimento desta e
de outras situações do género, nomeadamente a que inviabilizou a realização do festival de cinema Festroia.
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POETA
DA ARRÁBIDA
EVOCADO

S

ebastião da Gama foi evocado a 10 de abril, data em
que faria 91 anos, com uma cerimónia de deposição de
flores na estátua erguida em sua memória, em Vila Nogueira de Azeitão.
A homenagem ao poeta da Arrábida envolveu igualmente a
inauguração de uma exposição do fotógrafo Maurício Abreu
e uma palestra pelo padre Alexandre F. Santos, no Museu
Sebastião da Gama, e um concerto do Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, no Auditório Carlos
Alberto Ferreira Júnior.

EXEMPLO
DO PADROEIRO

U

ma cerimónia realizada a 3 de dezembro recordou
a atualidade do projeto missionário de S. Francisco
Xavier, padroeiro de Setúbal, quanto à partilha de caminhos e desafio de ir ao encontro do próximo.
Além da evocação junto da estátua erguida em memória do
padre jesuíta, no jardim da beira-mar, o programa contou
com a celebração de uma eucaristia e com uma visita guiada
à Capela de São Francisco Xavier, no Palácio Fryxell.
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HOMENAGEM
À DIVA SADINA

S

etúbal homenageou a cantora lírica Luísa Todi, 262
anos após o seu nascimento, a 9 de janeiro, numa
cerimónia evocativa, com deposição de flores, em
que foi destacada a importância de lembrar as figuras históricas da cidade.
O programa incluiu ainda dois espetáculos, um do Coral
Luísa Todi, na sede da instituição, o outro, no dia seguinte,
de homenagem a Ruy de Carvalho, no Fórum Luísa Todi,
além da exibição do filme “Todi – A segunda morte de
Luísa Aguiar”, na Casa da Cultura.
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turismo
Os números do turismo provam que Setúbal
está na moda, fruto de um aumento da
notoriedade do território dentro e fora
das fronteiras. A gastronomia local, com
múltiplos festivais, assumiu-se como um
dos protagonistas desse crescimento da
visibilidade, assim como os diversos
certames que exaltam os recursos
naturais e as atividades, tradicionais
e inovadoras, que esses espaços
proporcionam. O concelho esteve em
festa ao longo do ano, numa ponte
entre o passado e o presente. Até o
velhinho círio fluvial da Arrábida
regressou quatro décadas depois

Atração turística

O

número de turistas continua a crescer em Setúbal, com os dados oficiais a
indicarem um aumento de 6,2 por cento nas dormidas na hotelaria local
em 2015 face ao ano anterior.
A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, com base numa amostra de
87 por cento da oferta turística de Setúbal, revela que se registaram 213.255 dormidas no concelho, o que representa um crescimento de 6,2 por cento no comparativo
com as 200.894 de 2014.
De salientar que esta subida é alcançada sobre um acréscimo assinalável de 20,1
por cento ocorrido em 2014 face a 2013 e apesar do encerramento de duas unidades
hoteleiras, o Hotel Isidro e a Pousada de São Filipe, que, somadas, originavam à
volta de 20 mil dormidas anuais.
O fecho destes estabelecimentos turísticos contribuiu decisivamente para impedir
que a subida do total de dormidas fosse mais elevada e, em particular, para o aumento de apenas 1 por cento no caso dos turistas estrangeiros em relação a 2014
– 94.316, contra 93.417.
Essa realidade é atestada com a redução do número de pernoitas de estrangeiros
em julho, agosto e setembro, meses em que a hotelaria de Setúbal esgota, o que
inviabilizou a diluição das perdas geradas pelo fecho do Hotel Isidro e da Pousada
de S. Filipe pelos outros estabelecimentos locais.
Em contrapartida, o turismo interno cresceu 10,7 por cento, graças às 118.939 dormidas
de portugueses em 2015, enquanto em 2014 houve 107.477, a que não é alheio o efeito
positivo gerado pela telenovela da SIC Mar Salgado, o que demonstra a pertinência da
aposta de trazer para Setúbal esta produção, líder de audiências na televisão.
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OLHAR NATURAL

U

m milhar de pessoas passou pela sétima edição do
ObservaNatura, dedicado ao turismo de natureza,
com enfoque na vertente ornitológica, organizada
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
com o apoio da Autarquia.

Observação de aves, workshops, palestras, passeios e atividades de educação ambiental foram atrativos do evento realizado a 10 e 11 de outubro, na Herdade da Mourisca.
No certame foi igualmente firmada a adesão de lojas turísticas com gestão municipal à marca nacional Natural.PT.

FESTA NA TERRA DOS FLAMINGOS

O

enquadramento natural do Estuário do Sado viu nascer um novo evento. Passeios, observação de aves e
gastronomia deram a tónica à primeira edição do FlaminGO Fest, a 3, 4 e 5 de abril, com mais de três mil visitantes.
O Moinho de Maré da Mourisca serviu de cenário para o certame promovido pela Câmara Municipal de Setúbal e pelo
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Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, com
os passeios de barco, caiaque, bicicleta e pedestres a serem
algumas das atividades mais concorridas.
Viagens de barco a caminho do galeão do sal fundeado no
rio para visitas permitiram a observação de muito perto de
diferentes espécies de aves, como os flamingos.

OUTONO ACOLHEDOR

O

Moinho de Maré da Mourisca encheu para receber a
oitava edição da Feira de Outono e Magusto, de promoção de produtos regionais e de época.
O certame, a 8 de novembro, organizado pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, Autarquia e Junta

de Freguesia do Sado, incluiu a degustação de castanhas e
água-pé, com poesia e música a acompanhar.
Mel, enchidos, pão, ostras e outros produtos regionais foram
procurados pelo público, que aproveitou para participar em
atividades como passeios de barco e de charrete.

ALMENDRALEJO
TRAZ ARTE

R

asgos, Trazados de una Realidad” deu título a uma
mostra de pintura e escultura do artista plástico Antón Montaño Rodríguez, com trabalhos feitos em “invinacción”, técnica inovadora criada a partir do vinho.
A exposição, patente entre 15 de agosto e 13 setembro na Casa
da Baía, reforçou os laços entre Setúbal e Almendralejo, duas
regiões demarcadas de produção vitivinícola e que dinamizam iniciativas de promoção turística.
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VINHO PERDE
FRONTEIRAS

A

qualidade dos néctares e da gastronomia de Portugal
e Espanha foi exaltada no Festival Ibérico do Vinho,
entre 30 de abril e 3 de maio, na Escola de Hotelaria
e Turismo de Setúbal, com cinco mil visitantes.
Alguns dos mais conceituados produtores vitivinícolas ibéricos estiveram representados neste evento, com três dezenas
de expositores, que contribui para atrair visitantes e gerar negócios.
O Moscatel de Setúbal foi muito apreciado por um painel de
convidados internacionais, incluindo jornalistas especializados, que acompanhou a segunda edição do certame bienal,
com provas de vinhos e apresentações de cozinha ao vivo.

Moscatel
O moscatel foi ingrediente de vinhos, cocktails, gelados,
compotas e até bombons, servidos na Casa da Baía no
âmbito de um programa comemorativo do Dia do Moscatel,
10 de maio. Apresentações, cursos e degustações foram
atividades dinamizadas ao longo de dois dias com o intuito
de valorizar um dos mais destacados produtos da região
de Setúbal.
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MARISCO
COM PRAZER

S

abores do mar, cervejas artesanais, sessões de cozinha
ao vivo e animação musical cruzaram-se na terceira
edição do Marisco no Largo, entre 13 e 23 de agosto,
com mais de 10 mil pessoas a passar pelo recinto instalado no
Largo José Afonso.
Mariscos servidos simples ou com uma confeção mais elaborada temperaram as ementas de restaurantes representados no
festival organizado pelas empresas Essência do Vinho e Unicer, em parceria com a Autarquia e com o patrocínio da Super
Bock, da iniciativa nacional Encontros de Gastronomia.

Enoturismo
Ao som do fado, o Dia Europeu do Enoturismo foi saboreado
a 9 de novembro, na Casa da Baía, num serão em que o
público experimentou queijo curado, chouriço, pão, broa
e caldo verde na companhia de vinhos da Península de
Setúbal. A iniciativa foi organizada pela Autarquia, com o
apoio da Associação Baía de Setúbal, da Associação
de Municípios Portugueses do Vinho e da Rede Europeia
de Cidades do Vinho.
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AO SABOR
DO MAR

N

ove quinzenas temáticas destacaram, ao longo de
2015, o melhor da gastronomia da região num ciclo
de festivais com receitas clássicas e pratos inovadores
em restaurantes e cozinha ao vivo na Casa da Baía.
O ciclo, organizado pela Câmara Municipal, com o apoio das
empresas Lallemand, Makro e Coca-Cola, deu a saborear alguns dos produtos de excelência do mar, como o choco, a cavala, a sardinha, o carapau manteiga, a ostra, o alcorraz e o
salmonete.
A caldeirada setubalense e o marisco também fizeram parte do
roteiro de festivais gastronómicos realizados ao longo do ano.
A iniciativa, de promoção dos produtos regionais e dinamização da restauração local, incluiu, no final de cada quinzena temática, sessões de cozinha ao vivo com receitas gourmet para
degustações do público.
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BOCAGE NA ROTA
DE SANT’IAGO

E

spetáculos musicais para todos os públicos, gastronomia, artesanato, animações históricas e divertimentos
atraíram 300 mil visitantes à Feira de Sant’Iago, entre
24 de julho e 2 de agosto, com o tema “Bocage: o génio nasceu
há 250 anos”.
O pavilhão da Câmara Municipal de Setúbal, inteiramente dedicado a Bocage, revelou apontamentos biográficos e
curiosidades sobre o poeta sadino como fator de inspiração
na criação de marcas e produtos.
GNR, Ana Moura, Diogo Piçarra, Amor Electro, Expensive
Soul, Capicua e Toy com Luís Represas, António Manuel Ribeiro, Vitorino, Rui Pragal da Cunha e Dany Silva foram alguns nomes que passaram pelo palco principal do certame.
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BAIXA FORA
DE HORAS

A

Baixa comercial foi o palco de vários espetáculos
e animações de rua, entre 11 de julho e 9 de setembro, com música, dança, teatro e expressões
acrobáticas a atrair centenas de pessoas.
No Verão na Baixa, organizado pela Autarquia em parceria com comerciantes e a União das Freguesias de Setúbal
com o objetivo de estimular a revitalizar a fruição do centro histórico, o comércio esteve aberto aos sábados muito
para lá do horário habitual.

AZEITÃO
COM TRADIÇÃO

ESPÍRITO
DA HARLEY

G

P

astronomia, artesanato, música, teatro e visitas turísticas preencheram, entre 22 e 24 de maio, a sexta
edição do Tradições, Sabores e Aromas de Azeitão,
em Vila Nogueira.
Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo certame, que, além
de tasquinhas gastronómicas, bem como, naturalmente, de
produtores vitivinícolas, reuniu perto de seis dezenas de expositores de artesanato.
A mascote Manel da Horta foi presença constante no evento
organizado pela Junta de Freguesia de Azeitão, com o apoio
da Câmara Municipal de Setúbal, que reservou também jogos didáticos e uma exposição e venda de artigos de chita e
crochet.

erto de duas centenas de motos, na grande maioria Harley-Davidson, juntaram-se a 27 de setembro numa festa que incluiu um passeio pelas ruas
da cidade e visita a uma adega de Azeitão, assim como
animação própria numa edição especial do STB Urban
Market.
Música, veículos personalizados e expositores com artigos
dos anos 50 e 60 foram alguns dos atrativos da Custom
Party dinamizada à beira-rio, com milhares de pessoas
a desfrutar da iniciativa organizada no âmbito do quarto
aniversário do grupo Harley Riders Setúbal, com o apoio
da Autarquia.
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De junho a setembro, o concelho não para.
O calor do verão é propício à animação
popular, mas também à celebração religiosa.
A tradição, festejada em todas as freguesias,
foi feita com gastronomia, música,
artesanato e diversões. O ano fica marcado
pelos regressos do círio fluvial da Arrábida
e da Festa do Morango

Festa do Morango

Fest’Asso

O

N

roteiro dos certames de 2015 começou com um regresso.
Em Brejos de Azeitão, entre 12 e 14 de junho, a Festa do
Morango voltou, vinte anos depois, para retomar uma tradição
antiga de exaltação da qualidade do fruto produzido naquele território. A festividade, organizada pela Junta de Freguesia
de Azeitão, que atraiu milhares de pessoas ao Parque Urbano
de Brejos de Azeitão, incluiu concertos, tasquinhas gastronómicas, expositores de doces e espumantes de morango, assim
como a primeira edição do Concurso de Aventais.
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AO RITMO
DA FESTA

o Largo José Afonso, de 26 de junho a 5 de julho, foi
tempo de Fest’Asso, com a segunda edição do evento da
União das Freguesias de Setúbal a centrar atenções na gastronomia local, no artesanato e na animação musical, com espetáculos todas as noites. Perto de duas dezenas de associações
e coletividades da freguesia marcaram presença no certame
estreado em 2014, na altura num recinto instalado na frente
ribeirinha, e de olhos postos no Campeonato do Mundo de
Futebol, com transmissões de jogos em ecrã gigante.

Arrábida e Azeitão

U

ma atuação do tenor Carlos Guilherme, acompanhado
pela banda da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, foi um dos aliciantes da 26.ª edição das Festas da
Arrábida e Azeitão, entre 2 e 5 de julho, em Vila Nogueira.
O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Azeitão,

incluiu outros concertos, gastronomia, artesanato e atividades lúdicas. Destaque ainda para um cortejo religioso acompanhado por cavaleiros, charretes e outros veículos ornamentados entre Vila Nogueira de Azeitão e o Convento da
Arrábida.

Rosário de Troia

Círio da Arrábida

E

E

m terra e no mar, as Festas de Nossa Senhora do Rosário
de Troia voltaram a cumprir a tradição marítima nas duas
margens do Sado, entre 29 de julho e 3 de agosto. Depois de
três dias de tríduo na Igreja de S. Sebastião, em Setúbal, os
participantes seguiram em direção a Troia, para um convívio
entre famílias, onde decorreram celebrações religiosas, divertimentos e bailes. O destaque vai para os dois círios no rio em
que, só no de regresso a Setúbal, participaram cerca de 170
embarcações, recebidas por uma multidão de 10 mil pessoas.

ntre o extenso programa dos meses de verão, em 2015
sobressai o regresso do cortejo fluvial das Festas do Círio de Nossa Senhora da Arrábida, realizadas entre 4 e 12 de
julho, com três dezenas de embarcações engalanadas a participar. Com quatrocentos anos de tradição na comunidade
piscatória da Anunciada e interrompido na década de 70, o
círio fluvial voltou para renovar uma crença relacionada com
a aparição da Virgem Maria na serra durante um temporal,
que ajudou uma tripulação em aflição a chegar a bom porto.
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São Simão

São Lourenço

M

U

úsica, bailes, gastronomia e divertimentos para os mais
novos foram atrativos das Festas de São Simão, realizadas entre 31 de julho e 2 de agosto, em Vendas de Azeitão.
Esta edição do certame, organizado pela Junta de Freguesia de
Azeitão, recuperou uma iniciativa de cariz religioso tradicional,
uma missa campal em honra de São Simão. Um desfile da banda da Sociedade Filarmónica Providência abriu as festas, que
subiu depois ao palco, por onde passaram ainda nomes como
Jorge Nice, 2Jah.Brothers e Banda Oitentamente.

m concerto dos Lucky Duckies, banda portuguesa que
interpreta temas dos anos 60, foi o ponto alto da Festa
de São Lourenço, que decorreu a 7 e 8 de agosto no Azeitão
Bacalhôa Parque, em Vila Nogueira, cujo anfiteatro acolheu
pela primeira vez uma missa, feita em honra do padroeiro.
Além de música, bailes e danças sevilhanas, o certame, organizado pela Paróquia de São Lourenço, com apoio da Junta de
Freguesia de Azeitão, contou com um concurso destinado a
eleger a melhor proposta de torta de Azeitão.

Senhora da Conceição

G

astronomia e animação com bailes marcaram as Festas
de Nossa Senhora da Conceição, que decorreram entre 12
e 16 de agosto, num recinto instalado junto da Capela de São
Pedro, na Aldeia da Piedade, em Azeitão, que ano após ano
conquista mais público. A festividade centenária, que engloba as aldeias da Piedade, de São Pedro e da Portela, registou
um aumento do número de visitantes que participaram nas
diversas atividades do programa, o qual incluiu celebrações
religiosas, animação de baile e tasquinhas de comes e bebes.
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Festanima

O

s petiscos voltaram a ser os principais ingredientes da
Festanima, certame realizado entre os dias 14 e 23 de
agosto, nas Escarpas de Santos Nicolau, um dos locais com
vista privilegiada para o rio Sado e para uma das mais belas
baías do mundo. A 13.ª edição da festividade, organizada pela
Associação de Festas Populares de São Sebastião com o apoio
da Junta de Freguesia de São Sebastião, aliou à oferta gastronómica um vasto programa de animação, com música popular, bailes e outros espetáculos, sempre pela noite dentro.

Moinho da Mourisca

C

om o verão a terminar, as festividades entraram na reta
final e coube à 16.ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, realizada nos dias 28, 29 e 30 de agosto, na Herdade
da Mourisca, fechar os dias de calor com artesanato, música,
passeios e exposições. A gastronomia foi novamente o prato
principal, em especial com os sabores únicos do Estuário do
Sado, como as ostras. A festa das juntas de freguesia do Sado
e de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra contou igualmente com
os habituais concursos de gastronomia, doces e licores.
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TROINO
RECUPERA
CONFIANÇA

A

Mercearia Confiança de Troino está de volta ao Largo da Fonte Nova para transportar quem a visita até
uma época distante das correrias e filas do supermer-

cado.
Ponto de abastecimento noutros tempos é, desde 15 de setembro, Dia de Bocage e da Cidade, um espaço voltado para
a divulgação e informação turística e a promoção e venda de
produtos regionais, incluindo um serviço de cafetaria.
O filho do antigo proprietário, Eduardo Silva, e a Câmara Municipal de Setúbal juntaram-se em cogestão e recuperaram
a mercearia, fundada em 1926, frequentada antigamente por
moradores do bairro e de quintas e pelas tripulações dos barcos que atracavam no porto.

ARRÁBIDA
DÁ RESPOSTA

E

spaço de promoção e informação turística, com venda
de produtos regionais e uma exposição sobre o património natural e histórico da região, o “Ask Me Arrábida” abriu portas a 6 de agosto, num edifício do centro histórico que integra cetárias romanas.
Além de posto turístico, promove e vende produtos regionais
como doçaria, azeite, vinhos e conservas, a par de outros artigos turísticos relacionados com a região, como vestuário e
acessórios de moda, artesanato e peluches inspirados na vida
marinha.
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BEM-VINDO, 2016!

M

ais de 30 mil pessoas receberam 2016 à beira-rio no
Fim de Ano Azul, réveillon com um espetáculo de
fogo de artifício que uniu as duas margens do Sado
e concertos na frente ribeirinha de Setúbal.
Da Doca dos Pescadores à Praia da Saúde, sempre com música até de madrugada, o réveillon contou, além do espetáculo
pirotécnico sobre rio, com as atuações de Os Meus Meninos,
de Jorge Nice e do DJ Tó Patronilho.
A animação do programa organizado pela Câmara Municipal
de Setúbal e pelo troiaresort não se fez só nas ruas, com milhares de pessoas em hotéis, restaurantes e bares da cidade.
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NATAL PARTILHA
CULTURA E LAZER

M

úsica, dança, apontamentos cénicos, animações
para os mais novos e artesanato compuseram o
Natal na Baixa 2015, programa dinamizado ao longo de dezembro.
Na Praça de Bocage funcionou o STB Christmas Market, com
três dezenas de stands dedicados ao artesanato, artigos urbanos e produtos regionais.
O Pai Natal levou surpresas às muitas crianças que passaram
pelo centro histórico, iluminado a rigor para receber a quadra
festiva e com atuações itinerantes.
Concertos, teatro e aulas abertas de dança foram alguns dos
atrativos do Natal na Baixa 2015, dinamizado numa parceria
entre Câmara Municipal, União das Freguesias de Setúbal e
comerciantes.
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QUADRA
COM ESPÍRITO

C

oncertos, um mercado e até um bosque encantado deram outro brilho à quadra natalícia em Azeitão, onde
decorreu, entre dezembro e janeiro, o programa comemorativo Espírito de Natal em Azeitão.
A iniciativa incluiu, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, no Parque Urbano de Brejos de Azeitão, um mercado com artesanato e produtos regionais e um Bosque Encantado com animações para os mais novos.
O evento, da Junta de Freguesia de Azeitão, promoveu ainda
a Temporada Musical nas Capelas e Igrejas de Azeitão, com
um ciclo de concertos em espaços religiosos com música coral e gospel.

SABORES DA ÉPOCA

V

inhos, queijos, enchidos, doçaria, artesanato e ostras do
Sado deram outro sabor ao Mercadinho de Natal, certame realizado a 5 e 6 de dezembro, no Moinho de Maré
da Mourisca, com atividades de turismo de natureza, como visitas de charrete e passeios de barco pelo Estuário do Sado.

A iniciativa da Autarquia e do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas incluiu uma sessão de cozinha ao
vivo, com alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal
a preparar um doce de Natal, e um apontamento musical pelo
Conservatório Regional de Setúbal.
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economia
O mar é para Setúbal fonte de riqueza a vários
níveis, assumindo-se como um recurso
importante para o desenvolvimento da
economia local, o que gera diversas apostas.
Em 2015 foi lançada a marca Setúbal Terra
de Peixe, enquanto se desenvolveram
atividades em torno da Semana do Mar
e do Dia Nacional do Pescador. Em terra,
prosseguiu a instalação e crescimento
do investimento empresarial
no concelho

Marca de qualidade

A

já bem conhecida qualidade do pescado tornou-se bandeira promocional
turística do concelho em 2015, com a criação da marca Setúbal Terra de
Peixe, apresentada a 17 de julho, na Casa da Baía.
“Setúbal Terra de Peixe” assume-se como o eixo comunicacional no qual se centraliza um vasto conjunto de ações concertadas de promoção da gastronomia local
e que a Autarquia já vinha a realizar, caso dos festivais gastronómicos, e de outras
a implementar, como a certificação do peixe de qualidade apanhado na costa do
concelho e servido nos restaurantes locais.
Quinzenas gastronómicas entre fevereiro e dezembro, criação de uma linha de
merchandising e recolha, valorização e promoção do receituário tradicional são algumas das ações a desenvolver no âmbito da nova marca.
Cursos sobre alimentação saudável, principalmente para o público infantil, e realização de uma feira, para demonstração e comercialização de produtos e serviços de
empresas locais, regionais e nacionais na área do mar e sobretudo das pescas, são
outras iniciativas que têm como catalisador a nova “Setúbal Terra de Peixe”.
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SETE DIAS
A NAVEGAR

A

Semana do Mar voltou a ancorar nas águas de Setúbal, num evento com cada vez maior projeção e que é
uma realidade graças à estreita parceria desenvolvida
entre a Câmara Municipal e a Administração dos Portos de
Setúbal e Sesimbra.
A iniciativa voltou a celebrar a relação entre a cidade e o rio
Sado com um conjunto de atividades pensadas para a população e profissionais ligados direta e indiretamente ao setor
náutico, nomeadamente um seminário internacional sobre
turismo de cruzeiros, uma regata e visitas públicas aos navios
Sagres e Creoula e à caravela Vera Cruz.
Um dos pontos altos do programa foi precisamente o II Seminário Internacional – Cidades Portuárias e a Relação Porto-Cidade “Oportunidades para o turismo em Setúbal: cruzeiros
e marítimo-turística”.
O encontro serviu como plataforma de reflexão sobre a importância dos cruzeiros e do setor da animação marítimo-turística no desenvolvimento de Setúbal.
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VIVO
E COM
SABOR

A

o longo do ano o Mercado do Livramento foi espaço
privilegiado para a promoção dos melhores produtos
da região, como o peixe, e para a divulgação de dietas
cada vez mais saudáveis e saborosas.
No Dia Mundial da Alimentação, por exemplo, o chef Álvaro
Santos realizou uma sessão de cozinha ao vivo na qual preparou um prato de ceviche, confecionado com ingredientes
frescos adquiridos na famosa praça setubalense.
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MERCADO
À CONVERSA

O

novo programa Tertúlias no Mercado proporcionou,
ao longo de 2015, vários encontros de fomento do debate informal e de troca de impressões sobre diferentes aspetos da sociedade setubalense.
Perspetivas para a economia local com a abertura do centro comercial Alegro, a promoção do turismo e de atividades
de lazer no concelho, a economia do mar e indústrias criativas foram temas abordados nas sessões, organizadas pela
Câmara Municipal e pelas empresas pereirapisco.criativity
e WinWinTalents, instaladas no Ninho de Novas Iniciativas
Empresariais de Setúbal, no Mercado do Livramento, onde
decorre o programa.

COOPERAÇÃO GERA CRESCIMENTO

A

Câmara Municipal formalizou a 26 de fevereiro acordos de cooperação com várias instituições de apoio
ao desenvolvimento económico e empresarial.
Através do Gabinete de Apoio ao Empresário e do Ninho de
Novas Iniciativas Empresariais, a Autarquia celebrou protocolos de colaboração com a ANPME – Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas, a APME – Associação
Portuguesa de Mulheres Empresárias, a AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica e a APERSA –
Associação de Pequenos Empresários da Região de Setúbal
e Alentejo.
Os acordos estenderam-se ainda à ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito, à ANEFA – Associação Nacional
de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, à ANECRA
– Associação Nacional de Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel, à CPPME – Associação Portuguesa das Micro,
Pequenas e Médias Empresas, à IDSET – Associação Portuguesa para a Inovação e Desenvolvimento e à EDINSTVO –
Associação de Imigrantes dos Países de Leste.
Os protocolos de colaboração têm como objetivo potenciar e
concretizar estratégias para o desenvolvimento e a dinamização do tecido económico do concelho.
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HOMENAGEM ÀS GENTES DO MAR

S

etúbal prestou homenagem às gentes do mar com um
programa comemorativo em maio que incluiu tertúlias,
encontros e atividades gastronómicas, assim como uma
cerimónia de deposição de flores e uma missa de homenagem a 31, Dia Nacional do Pescador.
O concelho de Setúbal, intimamente ligado à atividade piscatória, celebrou a efeméride com uma cerimónia evocativa no
Memorial ao Pescador Setubalense Desaparecido, no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade.
O programa decorreu entre os dias 23 e 31 de maio, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal em parceria com um
conjunto de entidades, como a Docapesca, a Escola de Hotelaria e Turismo, a União das Freguesias de Setúbal e a Junta
de Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra.
As comemorações integraram uma aula sobre a cavala e o
carapau, a inauguração de duas câmaras frigoríficas e uma
fábrica de gelo no Mercado do Livramento. Ações de sensibilização para crianças sobre peixes, uma aula de pescadores
sobre a arte de entrilhar redes de pesca, encontros sobre a atividade económica da pesca e exposições complementaram
o programa.
O Dia Nacional do Pescador foi ainda assinalado em Setúbal
com a apresentação do projeto de recuperação da embarcação “Maravilha do Sado”, liderado pela Câmara Municipal.
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OPORTUNIDADES
À BEIRA-RIO

O

STB Urban Market, feira de artigos em segunda mão,
de artesanato e bijutaria, continuou a conquistar
cada vez mais adeptos durante o ano, com edições
do certame a movimentar centenas de pessoas na Praia da
Saúde entre março e setembro.
Móveis recuperados, roupas, licores, doces regionais, peças
de design urbano e produtos hortícolas e biológicos são apenas alguns dos muitos artigos que fazem parte do menu regular deste mercado urbano organizado pela Câmara Municipal
e que, a cada edição, regista mais expositores e visitantes.

PORTUGAL
NO LARGO

P

rodutos regionais provenientes dos quatro cantos do
país deram cores, aromas e sabores à Mostra de Artesanato e Produtos Regionais, que decorreu entre 5 e 10
de junho no Largo José Afonso.
Perto de três dezenas de expositores representaram em Setúbal o que de melhor se produz não apenas no concelho
sadino, mas também no Fundão, Moncarapacho, Cuba, Vila
do Conde, Silves, Leiria, Barcelos, Ponte de Lima, Quinta do
Anjo, Sesimbra, Foros da Amora e Fernando Pó.
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SEMEAR SAÚDE

O

êxito alcançado com o projeto municipal das
Hortas Urbanas de Setúbal, criadas em 2013 nos
Viveiros Municipais, nas Amoreiras, levou a Autarquia a inaugurar em 2015 uma ampliação do espaço.
A segunda fase das Hortas Urbanas, destinadas à promoção da agricultura sustentada junto da população
citadina, através do cultivo de produtos hortofrutícolas
biológicos, conta desde outubro com mais 74 parcelas de
terreno com 30 metros quadrados cada.
Com a inauguração desta fase do projeto, as Hortas Urbanas de Setúbal ficaram com um total de 148 parcelas de
terreno, entre as quais constam dois talhões com características adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida.
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PRODUÇÃO DE FARINHA

C

inquenta postos de trabalho foram criados com a
inauguração do complexo fabril Moagens Cereais Setúbal, um investimento de seis milhões de euros no
concelho, que entrou em funcionamento a 29 de maio.
A fábrica resulta da reativação de uma antiga unidade indus-

trial entretanto encerrada na Quinta dos Ciprestes, alvo de
obras de requalificação.
O novo complexo permite produzir 350 toneladas diárias de
farinhas de trigo e utiliza as mais modernas tecnologias para
o fabrico e controlo de farinhas.

COMPONENTES
DE NAVIOS

A

representação em Portugal da empresa sueca Alfa
Laval começou a funcionar a partir de Setúbal, com
a inauguração de uma unidade operacional a 17 de
novembro, no Parque Industrial Sapec Bay, na Mitrena.
O novo centro de produção, serviços e reparações da empresa sueca em Portugal, em instalações com cerca de três mil
metros quadrados e que incluem os escritórios comerciais anteriormente localizados em Lisboa, gerou a criação de vinte
postos de trabalho, que podem ascender às três dezenas.
O centro de produção, serviços e reparação da Alfa Laval tem
como objetivo cobrir os mercados da Europa e da América do
Norte com o fabrico e reparação de peças para caldeiras e outros componentes destinados a dar serviço a bordo de navios.
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DESPORTO
CRIA EMPREGO

A

inauguração de uma loja com cerca de três mil metros quadrados, a 30 de março, marcou o fim do processo de instalação da Decathlon em Setúbal, onde já
havia colocado em funcionamento um Centro de Aprovisionamento Logístico.
A nova loja está enquadrada com as instalações já existentes,
no Polo Comercial do Monte Belo, e integrou o investimento
global do projeto no concelho de 30 milhões de euros.
O espaço comercial tem 2700 metros quadrados de área de
superfície, onde estão disponíveis aos consumidores artigos
para 118 práticas desportivas. O investimento representou a
criação e 420 postos de trabalho diretos e 500 indiretos.
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, destacou na cerimónia de inauguração que este
investimento e a aposta de outras empresas no concelho são
“causa e consequência do poder de atração da cidade”.

ALEGRO
APAGA VELA

O

centro comercial Alegro Setúbal completou o primeiro aniversário em clima de festa.
O maior espaço fechado de comércio do concelho
tem motivos para estar otimista, ao ter atingido no primeiro
ano de funcionamento o registo de oito milhões de clientes.
Este dado significa que entraram nas 114 lojas do Alegro, em
média, 23 mil pessoas por dia.
No global, trata-se de um investimento da ordem dos 110 milhões de euros, responsável pela criação de 1500 postos de
trabalho.
Um programa festivo garantiu que a data não passasse despercebida no dia da comemoração, algo ainda mais difícil de
acontecer perante o bolo de aniversário com cinco metros de
comprimento distribuído por quem decidiu juntar-se à festa.
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BAIXA PISCA
O OLHO

À

variedade da oferta e simpatia do atendimento, a
Baixa da cidade continuou a juntar outros ingredientes para cativar os visitantes, caso da Feira Outlet,
iniciada em 2014 e que em 2015 voltou a registar milhares de
pessoas nas ruas.
Em ambas as edições realizadas em 2015, um mar de gente afluiu às ruas do centro histórico, onde a Baixa comercial
continua a proporcionar o que de melhor o comércio tradicional tem para oferecer.
Tanto em março, como em outubro, as montras estenderam-se às calçadas e grandes sinais cativaram os olhares – e as
bolsas – de quem ia à procura das melhores oportunidades
para compras de ocasião.
Além de estimular e revitalizar o comércio local, a Feira Outlet
confere outra dinâmica à Baixa, com várias lojas a funcionar
em horários alargados a cada edição e as ruas a serem preenchidas com programas de animação pensados para todos os
públicos.
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ambiente
A forma como as ideias são comunicadas
é meio-caminho para o êxito de qualquer
operação. O ambiente não foge à regra.
Setúbal criou um plano de comunicação,
dotado de um conjunto de ferramentas,
para incentivar a comunidade a adotar
boas práticas. Falar não chega. O exemplo
vem de cima, com uma estratégia de
desenvolvimento sustentado
a ditar uma nova ordem preocupada
em criar as bases no presente que
conduzam a um futuro melhor numa
cidade verde com um rio azul

Plano de boas práticas

A

Autarquia colocou em vigor, a 27 de abril, o Plano Estratégico de Comunicação Ambiental do Município de Setúbal, documento que cria um conjunto de ferramentas informativas que visa incutir novos hábitos e comportamentos cívicos na população.
O plano estratégico impulsionado pela Câmara Municipal é um dos componentes
da campanha em curso “Setúbal em Bom Ambiente” e incluiu o lançamento de
novas ferramentas comunicacionais, em concreto uma página de internet, um guia
de práticas ambientais e folhetos informativos.
Dos serviços às políticas ambientais, da caracterização da cidade e do património
natural, passando pela educação ambiental e pelos compromissos assumidos pelo
Município nesta esfera da sociedade, www.ambiente-setubal.pt concentra um conjunto de informação da campanha “Setúbal em Bom Ambiente”.
O Plano inclui também o lançamento da publicação da Autarquia “Setúbal em Bom
Ambiente – Guia de Boas Práticas Ambientais”, que destaca um conjunto de ideias
para poupar e ajudar a natureza nas mais variadas áreas de intervenção.
A eficiência energética e a qualidade do ar, a recolha de entulhos, monos e óleos
alimentares usados, as praias e os dejetos caninos são alguns dos conteúdos explorados na publicação, bem como as hortas e a compostagem doméstica e a utilização
dos espaços verdes do concelho.
Para cada uma das cinco freguesias do território setubalense, a Câmara Municipal
preparou uma brochura, com conteúdos informativos elaborados de acordo com as
especificidades de cada área.

81

82

PLANEAMENTO
A PENSAR
NO AMANHÃ

A

Câmara Municipal de Setúbal está a fazer uma forte aposta no desenvolvimento sustentado, para que
o crescimento do concelho seja feito cada vez mais
com melhor ambiente.
O ano de 2015 serviu para a Autarquia lançar as bases de uma
imponente estratégia ambiental, a qual, inspirada no lema
“Setúbal – Rio Azul, Cidade Verde”, assenta no ambicioso
PAESS – Plano de Ação para a Energia Sustentável de Setúbal, em desenvolvimento numa parceria com a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida.
O PAESS contempla ações em setores de intervenção como a
construção, transportes, fontes de energia renováveis e produção de energia, construção pública, ordenamento do território e tecnologias de informação e comunicação.
Estão vários outros planos ambientais em marcha, mas o objetivo é comum a todos – garantir o desenvolvimento sustentável de Setúbal, sem comprometer o crescimento económico
do território e a qualidade de vida da população.
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LUZ ACENDE
POUPANÇA

A

Câmara Municipal prosseguiu em 2015 com a profunda reforma que tem desenvolvido nos últimos anos no
âmbito da gestão do consumo de energia em espaços
públicos através da implementação de diferentes ações.
A Autarquia deu início em outubro a um projeto-piloto destinado ao teste de iluminação LED com lâmpadas de formato
convencional, mas energicamente mais económicas e eficazes.
O projeto, concretizado por via do Plano de Otimização Energética Municipal, traduziu-se na instalação do sistema especial de iluminação na travessa e largo de Ximenes e nas ruas
de Bocage, Detrás da Guarda e Augusto Cardoso, favorecendo uma poupança anual de 6800 euros.
Em paralelo, a Autarquia colocou em prática o Wattguard,
tecnologia inovadora pensada para melhorar os índices de
eficiência energética, com benefícios para o ambiente e reduções de custos de energia.
A funcionar no Mercado 2 de Abril e no Pavilhão João dos
Santos, o Wattguard permite a otimização de sistemas de
iluminação mais antigos, solução alternativa à alteração de
luminárias.
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CRIANÇAS
PLANTAM
FUTURO

A

consciência ambiental de alunos da rede de ensino municipal foi regada com a plantação de várias árvores no Parque da Algodeia a 18 de março,
numa iniciativa que assinalou o Dia Mundial da Árvore e
da Floresta.
Perto de 180 crianças da EB n.º 3 do Montalvão contribuíram
ativamente para a plantação de 18 espécimes naquele que é
um dos parques mais procurados na cidade de Setúbal.

MÃO VERDE
EM SETÚBAL

D

á a mão à floresta” foi o desafio lançado à população
ao longo do dia 13 de abril, na Praça de Bocage, numa
ação de sensibilização para a preservação dos espaços florestais.
A quinta edição do evento, promovido pela Portucel Soporcel
em parceria com a Autarquia, incluiu atividades pedagógicas
para crianças dos 3 aos 10 anos e distribuição gratuita de espécimes de árvores e plantas em miniatura.
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BANDEIRA
A SEGUIR

A

s comemorações dos 30 anos da Bandeira Azul em
Portugal tiveram início em Setúbal, onde decorreu,
a 24 e 25 de novembro, um seminário destinado à
reflexão sobe os critérios de atribuição do galardão.
O V Seminário Nacional Bandeira Azul 2015|2016, realizado
no Fórum Municipal Luísa Todi, consistiu numa base de trabalho multidisciplinar de fomento à reflexão sobre a implementação dos critérios Bandeira Azul para praias e marinas.
Setúbal acolheu, ainda, o III Seminário Nacional Green Key
2015|2016 destinado a autarcas e técnicos das áreas do Ambiente e do Turismo.
A iniciativa, desenvolvida também pela ABAE, foi criada com
o objetivo de promover práticas ambientais e de desenvolvimento sustentáveis no setor hoteleiro.
A ABAE fez-se notar em Setúbal também ao longo de todo o
verão, com a Praia da Figueirinha a ostentar durante a época
balnear, pelo sétimo ano consecutivo, a Bandeira Azul, distinção que atesta a qualidade de excelência desta zona balnear da orla marítima de Setúbal.

86

PRAIAS VALEM
OURO PURO

F

igueirinha, Galapos e Portinho da Arrábida foram reconhecidas pela Quercus, pela superior qualidade da
água costeira, como praias com Qualidade de Ouro

2015.
O título é atribuído às praias com qualidade de água excelente
nas quatro últimas épocas balneares e com todas as análises
do último ano, neste caso 2014, com resultados melhores do
que os valores definidos para o percentil 95 da respetiva diretiva europeia.
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urbanismo
Um parque urbano nasceu em Brejos de
Azeitão, com um grande morango a convidar
ao usufruto de um espaço de lazer oferecido
à população. Igualmente devolvido à
fruição foi o Convento de Jesus. Mais de
duas décadas depois, reabriu com uma
galeria expositiva. Outro imóvel de
relevo prepara-se para receber obras,
o Forte de Albarquel. Este foi ainda
o ano em que o Jardim do Bonfim se
abriu mais à cidade, com as vedações
a serem retiradas

Morango com lazer

Á

reas relvadas, parque infantil, auditório para eventos culturais, equipamentos para exercício físico e um quiosque com zona de esplanada convidam ao recreio e ao lazer no Parque Urbano de Brejos de Azeitão, espaço
que resultou de uma profunda operação urbanística.
A Junta de Freguesia de Azeitão, com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal
e de várias empresas, transformou um antigo terreno baldio com 20 mil metros
quadrados foi transformado num parque urbano moderno, com capacidade inclusivamente para receber feiras, mercados e outros eventos.
A intervenção contemplou áreas adjacentes, caso de um antigo sobreiro, que recebeu tratamento apropriado e, ao redor do tronco, um banco de jardim, enquanto se
procedeu ao arranjo do pavimento e à instalação de um sistema de iluminação para
decoração noturna.
Inaugurado a 25 de Abril, o espaço é tratado pelos populares por Parque do Morango, graças a uma peça escultórica de grandes dimensões que homenageia a história
de Brejos de Azeitão, antigamente conhecida como “Terra dos Morangos”.
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JOIA RENASCE
COM ARTE

A

principal joia do património local, com mais de 500
anos de história, está, de novo, ao dispor de Setúbal.
O Convento de Jesus reabriu com arte numa nova
galeria. O esplendor da referência manuelina ainda não foi
totalmente devolvido, com o futuro a reservar uma segunda
fase de intervenções.
O monumento nacional, encerrado ao público há mais de
duas décadas, reabriu parcialmente a 20 de junho com uma
nova galeria de exposições após a conclusão dos trabalhos de
reabilitação geral do imóvel que permitiram suster a degradação daquele património e recuperar alguns espaços.
Para já, cerca de cinco dezenas de peças de coleções do Museu de Setúbal, com arte do final da Idade Média, do Renascimento e do Barroco, num roteiro cronológico espaciotemporal entre o final do século XIV e o século XX, podem ser
admiradas na nova galeria, criada na ala poente do edifício.
A pintura “Bocage e as Musas”, de Fernando Santos, assim
como a obra “Calvário – Cristo Crucificado, Nossa Senhora,
São João e Santa Madalena” são algumas das joias em exibição no Convento de Jesus, reaberto após obras impulsionadas
pela Autarquia da ordem dos 3,6 milhões de euros.
A segunda fase da requalificação prevê, nomeadamente, a
conclusão da recuperação das alas norte e leste do convento
e a reabilitação da estrutura da Igreja de Jesus.
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FLUIDEZ
DE TRÂNSITO

O

fluxo de trânsito na cidade saiu otimizado com a introdução de um esquema renovado na zona da Avenida dos Ciprestes, medida implementada em maio.
A solução viária revolucionou a fluidez de tráfego naquela
área, impulsionada por uma via criada na Várzea, com novos
acessos de circulação giratória, igualmente com objetivos de
redução das emissões de gases poluentes naquela área.
A medida urbanística incluiu a eliminação da regulação semafórica naquela zona e implementou novas prioridades na
circulação, mais relevantes na Avenida dos Ciprestes, que
perdeu a prioridade nas confluências com as avenidas da Europa e Antero de Quental.
A alteração resulta da estratégia da Autarquia de melhoria da
mobilidade e das acessibilidades urbanas e, neste caso, enquadrada na obra de instalação do emissário Ciprestes/Bonfim e no futuro Parque Urbano da Várzea, naquele que será,
futuramente, o maior espaço verde da cidade.
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BONFIM
ABERTO
À CIDADE

A

fruição e a imagem urbana do Parque do Bonfim saíram melhoradas com a remoção integral
da vedação que circundava o perímetro daquele
espaço verde, um dos mais utilizados por setubalenses e
visitantes.
A solução, com trabalhos realizados pela Autarquia ao
longo de abril, enquadra-se numa operação urbanística
dinamizada naquela zona da cidade.
A medida, facilitadora da permeabilidade e fruição do
parque, com ganhos ao nível da segurança na zona, foi
impulsionada no âmbito da visão estratégia municipal
de tornar o espaço público mais apelativo.
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ROTUNDAS
COM ESTILO

A

pontamentos paisagísticos embelezam quatro novas
rotundas construídas na cidade, com vista a tornar o
espaço público mais apelativo, com prioridade para
a circulação pedonal e ciclável, e em simultâneo, com novos
esquemas de trânsito rodoviário que proporcionam fluidez.
Na Praça Vitória Futebol Clube, uma escultura que imortaliza
o futebolista Jacinto João transitou da entrada do Estádio do
Bonfim para o novo nó giratório. Na outra ponta da praça,
uma nova rotunda entretanto criada foi ornamentada com
elementos em pedra circulares e uma área com árvores ciprestes.
Também as duas novas rotundas da Avenida da Europa foram intervencionadas. Uma foi embelezada com um arranjo
inspirado na União Europeia, com estrelas preenchidas com
flores de várias cores, enquanto a outra recebeu laranjeiras
envazadas e iluminadas, numa alusão a uma antiga quinta
agrícola característica de Setúbal.
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CULTURA
INVADE FORTE

V

ida nova para o Forte de Albarquel. Esquecido ao longo de largas décadas e longe da imponência de outros
tempos, a antiga instalação militar de defesa da barra de Setúbal aponta à requalificação com novas valências
ao serviço da cidade, com baterias apontadas à dinamização
cultural.
A reativação do baluarte é impulsionada pela Câmara Municipal de Setúbal, que, em cerimónia realizada a 29 de janeiro,
assegurou junto do Estado a cedência do imóvel do século
XVII, a reabilitar num projeto com o apoio financeiro da The
Helen Hamlyn Trust e que alia componentes culturais, museológicas e de sala de visita da cidade.
O projeto, em execução, já deu os primeiros passos. A 28 de
setembro, um ensaio de carga testou a integridade estrutural
do Forte de Albarquel, com o objetivo de apurar com precisão
o estado de conservação da antiga instalação militar, nomeadamente lajes e paredes.
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MEMÓRIA
COM FLORES

O

comércio de flores feito no exterior do Cemitério
da Paz transitou para o interior, nas instalações do
Complexo Fúnebre de Setúbal, o qual conta com
uma peça escultórica no Jardim da Memória, como símbolo
de passagem para outra vida.
A mudança dos comerciantes de flores para o interior do
equipamento fúnebre, efetivada em março, teve como principal finalidade criar condições mais condignas tanto para
vendedores como para utilizadores.
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obras
O centro histórico continua a ser beneficiado
com um conjunto de intervenções. O Largo
da Misericórdia, praça central da Baixa
comercial, foi alvo de uma operação
de requalificação que o tornou mais
apelativo e com melhores condições de
utilização. Os parques infantis ficaram
igualmente mais atrativos, mas também
mais seguros. Um novo espaço foi
entretanto criado na Bela Vista, para
mais graúdos, com um circuito de
parkour. As obras avançaram em
todo o concelho, muitas delas graças
às freguesias

Arte senta no largo

D

olce Vita dá nome à escultura que embeleza, desde 14 de maio, o renovado
desenho urbanístico do Largo da Misericórdia, espaço requalificado pela
Autarquia com a introdução de elementos contemporâneos que reforçam a
atratividade daquela área da Baixa.
A peça escultórica em bronze, de João Duarte, retrata um corpo feminino com formas generosas. A obra de arte, com conceção artística na posição sentada, é um
dos destaques da obra de requalificação que torna aquela zona do centro histórico
mais apelativa.
Além da escultura, colocada num dos novos bancos instalados na zona central
do Largo da Misericórdia, num total de cinco, um dos quais iluminado durante o
período noturno, o arranjo urbanístico incluiu a manutenção de três árvores, agora
devidamente enquadradas no espaço.
A requalificação que dotou aquele espaço de uso coletivo de novas valências de
fruição e socialização para comerciantes e, sobretudo, utilizadores do centro histórico, envolveu ainda a instalação de uma fonte ornamental dotada de seis bicos
pulverizadores.
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COM DIREITO
À BRINCADEIRA

M

ais apelativos e seguros para as brincadeiras, duas
dezenas e meia de espaços de jogos e recreio foram
beneficiadas numa operação impulsionada pela
Autarquia, entre janeiro e maio, num investimento da ordem
dos 600 mil euros.
As intervenções incidiram na reparação ou substituição integral de equipamentos, para assegurar as condições de segurança adequadas e em conformidade com a legislação.
Além dos trabalhos de melhoria e requalificação dos equipamentos de recreio, agora dotados de planos de manutenção
regular, foi feita a substituição ou instalação do piso amortecedor sempre que exigido.
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DESAFIO
RADICAL

U

m circuito de parkour, inédito no concelho, testa,
desde outubro, a destreza atlética de adolescentes na
superação física de obstáculos, no Parque Verde da
Bela Vista, que, de futuro, possuirá ainda um circuito rodoviário para crianças.
A infraestrutura inovadora permite o desenvolvimento de
uma atividade desportiva radical muito apreciada pelos adolescentes, que consiste na deslocação rápida e eficiente entre
diversos pontos com recurso à destreza atlética para a superação de obstáculos, em qualquer tipo de ambiente.
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MARCAS VISÍVEIS

A

s condições de circulação e segurança rodoviária saíram melhoradas com a pintura de sinalização horizontal num conjunto de vias de Setúbal e Azeitão,
operação concretizada entre maio e julho.
A intervenção, com trabalhos centrados sobretudo em vias
urbanas localizadas na freguesia de S. Sebastião, incluiu a

execução de marcas rodoviárias de longa duração, com material termoplástico retrorrefletor.
A beneficiação viária do concelho através da pintura de sinalização horizontal rodoviária envolveu também o território
de Azeitão com ações executadas no eixo viário da zona da
Brejoeira.

CICLOVIA NOS EIXOS

V

ários troços do pavimento da ciclovia da Avenida
Luísa Todi foram reparados numa operação executada no âmbito da garantia da obra, acionada pela
Autarquia após verificação da degradação acelerada do piso
que foi instalado durante a requalificação na mais emble-
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mática rodovia da cidade. Os trabalhos de reparação e colocação de novas camadas de pavimento naquele percurso
urbano com 2350 metros de extensão, para utilização exclusiva de cicloturistas, foram executados durante a primeira
semana de maio.

ARRUAMENTOS
LIGADOS

U

m eixo viário nas imediações do Parque Urbano
de Brejos de Azeitão foi beneficiado numa operação executada entre junho e julho que incluiu a
construção de zonas de circulação pedonal e rodoviária,
assim como a criação de bolsas de estacionamento.
A beneficiação municipal, além de facilitar o acesso dos
utilizadores ao mais recente espaço de lazer de Brejos de
Azeitão, permitiu concretizar a ligação pedonal e viária
entre as ruas José Afonso e Stuart Carvalhais.

PARAGEM ABRIGADA

M

ais condigna, com maior comodidade para a população e com mais segurança, uma nova paragem
de autocarro, instalada em setembro pela União
das Freguesias de Setúbal, serve os utilizadores daquele serviço de transportes públicos na Aldeia Grande.

O novo abrigo substituiu a paragem existente ao quilómetro
32 da Estrada Nacional 10, a qual havia sido construída pelos
moradores daquela área do território setubalense na década
de 70, destruída recentemente na sequência de um acidente
de viação.
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CASA NOVA
JUNTA AZEITÃO

A

sede da Junta de Freguesia de Azeitão mudou. E para
melhor. Está mais central, no coração de Vila Nogueira, mas também mais funcional e muito mais acessível a quem realmente interessa, a população, em instalações
completamente novas a funcionar desde 2 de novembro.
A nova sede, instalada num edifício recuperado e cedido pelo
Município à Junta de Azeitão, localizado na Rua José Augusto
Coelho, é constituída por dois pisos. Entre outras valências,
assegura a acessibilidade a pessoas deficiências motoras e
inclui um posto de atendimento da empresa Águas do Sado.
Com projeto arquitetónico da autoria da Câmara Municipal, a
empreitada levou aproximadamente quatro meses a ser executada, num investimento de cerca de 200 mil euros suportado pela Junta de Freguesia de Azeitão.
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OBRA EM BAIRRO
DÁ CONFORTO

U

m bloco de dois edifícios da Quinta de Santo António, na zona da Bela Vista, foi intervencionado
numa operação que visou assegurar melhores
condições de conforto para os inquilinos.
A empreitada, um investimento superior a 23 mil euros,
centrou ações nas coberturas dos imóveis e incluiu a
execução de operações de reparação de rebocos,
fissuras, fendas e juntas de dilatação, a par de
impermeabilizações e de arranjo de caleiras e guarda-fogos.

SERVIÇOS
COM EFICIÊNCIA

O

s serviços técnicos da União das Freguesias de
Setúbal estão mais eficientes com a entrada em
funcionamento, em abril, do Polo Operacional de
Vanicelos.
O edifício, localizado na Rua Conde Ferreira, destina-se
às equipas operacionais da junta de freguesia com atuação em setores como varredura, tratamento de espaços
verdes e apoio a estabelecimentos de ensino em zonas
como os bairros do Liceu, das Amoreiras, da Urbisado e
de Vanicelos.
O equipamento, num terreno cedido pela Câmara Municipal de Setúbal, tem capacidade para acomodar até vinte
trabalhadores e inclui balneários, refeitório e parqueamento para veículos técnicos.
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SADO RENOVA
PASSEIOS

D

o velho se fez novo. Os passeios com perto cinquenta
anos de dois arruamentos na zona das Praias do Sado
foram totalmente reabilitados numa intervenção da
Junta de Freguesia do Sado que dotou aquela área habitacional de condições de circulação mais condignas.
A intervenção, concluída no final de junho, incidiu na reabilitação da totalidade dos passeios existentes na Rua Engenheiro Ribeiro da Silva, numa extensão aproximada de trezentos
metros lineares, bem como de troços das áreas de circulação
pedonal na Rua Gomes Leal.

CAMINHOS
SEGUROS

C

entenas de metros quadrados de passeios foram
já construídos ou reconstruídos no âmbito de uma
operação liderada pela Junta de Freguesia de S. Sebastião de melhoria geral dos acessos pedonais naquela
área do território setubalense.
A intervenção, dinamizada ao longo do ano e que prossegue, é um dos principais objetivos definidos pela Junta
de S. Sebastião para o mandato. Já decorreram obras em
bairros como Camarinha, Manteigadas, 25 de Abril, Terroa, Peixe Frito, Monte Belo Norte e Fonte do Lavra, bem
como, entre outras, nas ruas da Cevedeira, Álvaro Cunhal,
Fialho de Almeida, Diogo Cão e Pintassilgos.
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PRACETA COM ATIVIDADE

U

m espaço de lazer e de atividade física nasceu num
logradouro do Bairro 25 de Abril, após intervenção
da Junta de Freguesia de S. Sebastião, através da qual
recuperou um terreno com problemas de insalubridade.
A praceta, localizada próximo da Rua António Aleixo, com

beneficiações inauguradas no 25 de Abril, conta agora com
equipamentos para atividade física geriátrica. O projeto de
reabilitação, preparado pela Câmara Municipal, que também
cedeu material, contemplou igualmente a requalificação do
piso do logradouro.

LAZER GANHA
FOGAREIROS

U

ma dezena de novos fogareiros públicos está, desde o
final de julho, ao dispor dos utilizadores dos espaços
de merendas existentes no Pontal de Musgos, zona
de lazer à beira-rio localizada em pleno Estuário do Sado, no
território da Gâmbia.
A instalação dos novos fogareiros, disponibilizados gratuitamente, foi impulsionada pela Junta de Freguesia de Gâmbia,
Pontes e Alto da Guerra e deu resposta a solicitações de utilizadores daquele espaço que conta com uma pequena zona de
praia, igualmente beneficiada.
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cidadania
A transformação de Setúbal num território
regenerado e atrativo é feito a pensar no
coletivo e conta com as pessoas como atores
desse processo, realidade patente em
diversos programas e ações. É o caso do
Setúbal Mais Bonita, que voltou a juntar
a população em torno da causa comum
de beneficiação do concelho. O Nosso
Bairro, Nossa Cidade é outro projeto
consolidado, com os moradores a
oferecerem um exemplo de cidadania
que dá frutos no município.
Um conselho criado em 2015 recolhe
opiniões para afinar a estratégia
de desenvolvimento

Setúbal pinta a alma

O

Setúbal Mais Bonita voltou a transformar, para melhor, o concelho. O trabalho foi voluntário e feito com prazer, numa iniciativa que deu litros de
cor a locais onde a passagem do tempo se fazia notar e que recuperaram
uma nova vida. Quem os requalificou voltou para casa com um sorriso colorido.
Na quinta edição, o projeto municipal que desafia munícipes a envolverem-se ativamente na requalificação de espaços públicos e, em particular, com a colaboração
da comunidade escolar, demonstrou que continua tão apaixonante como da primeira vez em que se realizou, em 2011.
Mais uma vez, o Setúbal Mais Bonita percorreu o território sadino de ponta a ponta,
da Gâmbia a Azeitão, para dar mais cor a todo o concelho, numa ação da Câmara
Municipal que contou com o envolvimento das freguesias e o apoio mecenático de
várias empresas e instituições.
No total, houve 130 ações de embelezamento selecionadas, nas quais foram utilizados 10 mil litros de tinta. Tudo isto entre os dias 5 e 7 de junho, com o contributo de
1500 voluntários, num exemplo de participação cívica e de cidadania ativa.
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CIDADE FICA MAIS BONITA

P

elo quinto ano consecutivo, o Setúbal Mais Bonita demonstrou porque é um exemplo a seguir. Mais do que
ações de embelezamento, a iniciativa destaca-se pelo
envolvimento da população, impulsionado por um espírito de
cidadania ativa que junta diferentes gerações.
E o resultado tornou a não desiludir. Ao longo de três dias foram pintados e arranjados espaços da via pública, reabilitadas
fachadas de prédios e até as escolas ficaram mais agradáveis
à vista, com ações logo no dia 5, que juntaram pais e filhos na
missão de colorir os estabelecimentos de ensino.
No dia seguinte, a 6, o centro histórico acordou cedo para
pôr mãos a mais uma obra do Setúbal mais Bonita. À Rua
Arronches Junqueiro, logo pela manhã, chegaram estruturas,
veículos com barquinha e tintas para renovar as fachadas de
21 edifícios. Com patrocínios e parcerias institucionais, a Au-
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tarquia conseguiu que os proprietários adquirissem as tintas
a preços vantajosos.
Noutro local, quase uma centena de pessoas contribuiu para
que o Pavilhão Antoine Velge fosse pintado, enquanto no
Hospital de S. Bernardo, com a ajuda do ator Gonçalo Diniz,
foi pintado o muro envolvente.
Já na Alameda das Palmeiras, Bela Vista, moradores juntaram
esforços e arranjam espaços verdes. Destaque, ainda, para
uma iniciativa paralela ao Setúbal mais Bonita, com uma brigada de oito reclusos a cumprir pena em regime aberto a dar
início a um trabalho de requalificação do muro exterior do
Estabelecimento Prisional de Setúbal.
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TERRITÓRIO
DA LIBERDADE

O

s 41 anos da Revolução dos Cravos foram assinalados com um programa que incluiu um vasto leque de
atividades e incentivou a população a festejar a data
nas ruas em ambiente de convívio.
Um concerto da Brigada Victor Jara, banda que em 2015 festejou quatro décadas de existência, fez soltar um mar de emoções entre a multidão presente na Praça de Bocage, que, aos
primeiros minutos da madrugada, recebeu a Liberdade com
um espetáculo pirotécnico a partir da Avenida Luísa Todi.
A celebração dos 41 anos do 25 de Abril continuou de manhã
com a cerimónia de hastear da bandeira e uma sessão solene
da Assembleia Municipal. Depois de apontamentos musicais,
realizou-se a habitual deposição de flores no Monumento à
Resistência Antifascista.
A festa de Abril estendeu-se a todas as freguesias, com o Executivo municipal a realizar o habitual périplo e a conviver
com a população, que saiu às ruas para participar nas várias
atividades culturais e desportivas. No dia 25, à noite, houve
teatro, com “A Estrela de Seis Pontas”, pelo TAS, na Casa da
Cultura, e “O Homúnculo”, do Teatro Estúdio Fontenova, no
Fórum Luísa Todi.
Do programa dos 41 anos da Revolução dos Cravos, organizado pela Autarquia em conjunto com o movimento associativo
e juntas de freguesia, fizeram parte muitos outros eventos,
que incluíram conferências, cinema, música e exposições.
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ESPÍRITO
PARTICIPADO

A

política de município participado continua a dar
frutos. A população do Bairro Santos Nicolau
respondeu ao desafio feito pela Autarquia para
serem interlocutores, contribuindo na identificação de
questões a solucionar naquela zona da cidade.
Num encontro com meia centena de moradores, a 24 de
novembro, no Grupo Desportivo “Os Amarelos”, foi feita
uma apresentação de situações sinalizadas e de projetos
de melhoria urbana a implementar.
Um deles é a criação do Jardim Multissensorial das Energias, projeto a concretizar no Jardim Camilo Castelo Branco
e que está a ser desenvolvido em colaboração com várias
associações representantes de pessoas com deficiência.

MAIS PERTO
DOS MUNÍCIPES

D

e abril a dezembro, com paragens apenas em julho e
agosto, o Gabinete de Participação Cidadã, da Autarquia, percorreu vários locais do concelho para recolher, em atendimentos descentralizados, sugestões dos munícipes que possam contribuir para a resolução de questões.
Com a iniciativa “CMS está perto de si”, o Município aproximou a população da gestão autárquica, em particular cidadãos que não usam as tecnologias de informação, com dificuldades de acesso ao centro da cidade ou idosos.
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ESTRATÉGIA
COM OPINIÃO

S

etúbal tem uma gestão aberta e participada. A opinião é valorizada e decisiva para a formulação de
objetivos municipais, feitos com conhecimento profundo do território e das pessoas. Neste espírito, a Autarquia lançou o Conselho de Opinião Setúbal XXI, com
duas sessões em 2015.
“Visão Estratégica de Setúbal” deu tema, a 18 de junho,
à primeira sessão da iniciativa municipal que juntou em
torno de uma causa comum, nos dois encontros, perto
de um centena de individualidades, figuras de destaque
e com voz ativa em diferentes quadrantes da sociedade
setubalense e nacional.
A mudança no paradigma de investimento, com a Autarquia a assumir a definição de estratégias de crescimento
do concelho e a delinear quando, onde e como é que vai
crescer, foi destacada no encontro, que realçou a importância do centro histórico e da frente ribeirinha para o delineamento estratégico local.
A 28 de outubro, o Conselho de Opinião Setúbal XXI debateu o tema “Setúbal em Bom Ambiente: Estratégia Ambiental”, com a apresentação das linhas que orientam as
políticas municipais de desenvolvimento integrado para
a defesa de um município sustentável e o lema “Setúbal –
Rio Azul, Cidade Verde”.
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MORADORES COM INICIATIVA

O

s moradores da zona da Bela Vista continuam ativos
e a dar o exemplo à cidade em termos de iniciativa, com um ano repleto de atividades, do desporto à
cultura, do convívio à partilha multicultural, sem esquecer as
ações de beneficiação do edificado local.
O balanço do trabalho anual dinamizado pela população, com
o apoio da Autarquia e da Junta de Freguesia de S. Sebastião,
foi analisado no III Encontro Nosso Bairro, Nossa Cidade, a
29 de novembro, na EB+S Ordem de Sant’Iago, com os moradores a lançarem novas propostas.
Ideias para a construção de um território melhor e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade fervilharam no
encontro, com autarcas, técnicos municipais e moradores em
representação dos cinco bairros envolvidos no programa –
Bela Vista, Forte da Bela Vista, Alameda das Palmeiras, Quinta de Santo António e Manteigadas.
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Projetos de beneficiação do espaço público, a par de intervenções de melhoria do edificado foram algumas das propostas
decididas, assim como a continuidade das principais ações
de índole cultural e desportivo que, desde 2012, fazem da
zona da Bela Vista um território mais atrativo.
O espírito de participação ativa é feito com passeios pedestres e de cicloturismo, com arraiais a festejar o Carnaval, os
Santos Populares, o São Martinho e o Natal, mas também o
25 de Abril e o Dia da Mulher. Outras iniciativas, como a Pink
Party, estrearam-se em 2015.
Destaque ainda para o programa de atividades ocupacionais
Férias no Bairro, assim como para o festival de música e dança Mudar o Olhar, para o Garrrbage, projeto de reabilitação de
artigos usados, sobretudo mobiliário, e ainda ações de formação, ateliers de tricot e crochet e workshops variados.
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TODOS POR UM

M

oradores de habitações sociais de Setúbal iniciaram, em abril, um movimento sem precedentes para contestar o novo regime de arrendamento apoiado. Com propostas de alteração à lei, que
consideram injusta e inadaptada à realidade das pessoas,
levaram a reivindicação mais longe.
Com o apoio da Autarquia e de juntas de freguesia, organizaram-se em grupo e analisaram a legislação, para depois constituírem um conjunto de propostas de alteração
que já apresentaram na Assembleia da República, em representação dos 13 bairros municipais setubalenses.
A alteração da fórmula de cálculo das rendas, com a aplicação da taxa de esforço ao rendimento mensal líquido
do agregado familiar e não sobre o rendimento bruto, é a
grande reivindicação do movimento, criado após a Câmara Municipal ter realizado sessões esclarecimento a propósito da lei com os inquilinos.
A mobilidade e o despejo administrativo são outras questões que os inquilinos querem ver alteradas, assim como a
troca das referências ao Indexante de Apoios Sociais, bastante voláteis, pelo Salário Mínimo Nacional, negociado
em sede de concertação social.
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LIBERDADE
CORRIDA EM PAZ

A

Tocha da Liberdade e da Paz, em périplo por cidades
europeias a propósito da passagem do 70.º aniversário do final da II Guerra Mundial, passou por Setúbal
a 9 de fevereiro, numa iniciativa da Federação Internacional
de Resistentes e da União de Resistentes Antifascistas Portugueses.
Mais de meia centena de pessoas concentraram-se defronte
dos Paços do Concelho, na Praça de Bocage, para receber a
Tocha da Liberdade e da Paz, transportada por atletas da Associação de Atletismo Lebres do Sado. No final foram soltas
14 pombas.
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ARMISTÍCIO
ASSINALADO

O

97.º aniversário do armistício que colocou um ponto
final na Grande Guerra foi assinalado a 11 de novembro, numa cerimónia evocativa realizada no monumento aos combatentes na Grande Guerra e que contou com
a presença de um pelotão do Regimento de Artilharia n.º 5 do
Exército, de Vendas Novas.
Várias entidades, incluindo a Câmara Municipal, representada pelo vereador Carlos Rabaçal, depositaram coroas de flores no obelisco erigido na Praça Almirante Reis em honra dos
soldados portugueses mortos no contingente que representou
o país no conflito mundial que decorreu entre 1914 e 1918.

DERROTA NAZI EVOCADA

O

s setenta anos da derrota do regime nazi e consequente fim da II Guerra Mundial foram assinalados
a 9 de maio, com mais de uma centena de pessoas a
juntarem-se para comemorar a efeméride num programa organizado pelo núcleo de Setúbal do Conselho Português para
a Paz, com o apoio da Autarquia e de outras entidades.
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A formação de um cordão humano, no Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, na Praça Almirante Reis, para
assinalar a data em que as forças nazis alemãs se renderam
em Berlim perante as tropas soviéticas, foi um dos momentos
altos do programa, que incluiu ainda uma ação de rua, um
debate público e uma exposição.

DIOCESE
CELEBRA
BISPADOS

D.

José Ornelas de Carvalho foi ordenado bispo de Setúbal em cerimónia realizada a 25 de outubro com
a presença de representantes de várias entidades e
instituições do concelho.
A cerimónia, presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D.
Manuel Clemente, realizada na Sé de Setúbal, instituiu D.
José Ornelas de Carvalho como sucessor de D. Gilberto Canavarro dos Reis na gestão da diocese setubalense.
O bispo é o terceiro na Diocese de Setúbal, tendo D. Manuel
Martins sido o primeiro prelado a assumir o cargo, em 1975, o
que motivou a celebração do 40.º aniversário da sua ordenação episcopal e tomada de posse, com uma missa evocativa
realizada a 26 de outubro, igualmente na Sé.
À eucaristia seguiu-se um jantar celebrativo na tenda panorâmica do Santuário Nacional de Cristo Rei, em Almada,
durante o qual a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, elogiou a “singular coragem de D.
Manuel Martins” durante o bispado, respondendo ao que se
esperava da Igreja “perante as novas e gritantes necessidades
humanas, das famílias e dos indivíduos”.
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Angola
Setúbal tem potencial e está sempre recetivo à realização
de bons investimentos. A estratégia de desenvolvimento foi
apresentada pela presidente da Autarquia ao embaixador
de Angola, José Marcos Barrica, num jantar-conferência
realizado a 23 de fevereiro no Hotel do Sado. Em visita
ao concelho, através do programa governamental
Embaixadorias, o diplomata ficou ainda a conhecer os novos
projetos locais catalisadores da qualidade de vida urbana.

Cabo Verde
O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos
Fonseca, visitou a 28 de março a comunidade cabo-verdiana
radicada em Setúbal, tendo sido recebido nos Paços do
Concelho pelo vice-presidente da Autarquia, André Martins.
Na visita, o governante foi ainda à sede da Associação
Cabo-Verdiana de Setúbal e ao Centro Multicultural, espaço
localizado na zona da Bela Vista, onde dirigiu algumas
palavras de conforto e incentivo aos conterrâneos.

Marrocos
A embaixadora de Marrocos em Portugal, Karima
Benyaich, reuniu, a 20 de novembro, com a presidente
da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, com o
objetivo de estreitamento de relações, em particular ao
nível cultural. Um dos tópicos abordados no encontro foi
a vontade de conferir maior dinamismo ao protocolo de
geminação existente entre os municípios de Setúbal e Safi,
nomeadamente com a realização de eventos artísticos e
culturais marroquinos no concelho setubalense.
122
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educação
Todos os anos, a comunidade educativa é recebida em
ambiente de convívio, num encontro proporcionado
pela Câmara Municipal de Setúbal com o objetivo de
estreitar os laços entre os diversos agentes do setor da
educação e de estabelecer pontes entre a escola e a
comunidade. Depois, no final do ano letivo, é tempo
de celebrar numa festa no Parque do Bonfim. Pelo
meio, acontece muita atividade, sempre com as
crianças e os jovens no centro das preocupações
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Boas-vindas à escola

C

erca de setecentas pessoas marcaram presença da cerimónia de receção à comunidade
educativa que a Câmara Municipal promoveu, a 8 de outubro, para dar as boas-vindas
ao letivo 2015/2016.
No discurso de acolhimento, a presidente da Autarquia recordou o investimento municipal
nos últimos anos para dotar as escolas de condições condignas para um ensino e aprendizagem eficientes.
Na cerimónia realizada no Convento de Jesus, Maria das Dores Meira sublinhou que Setúbal
é uma referência não apenas em matéria de Educação, mas também pela concretização de
apostas noutras áreas.
A autarca destacou o facto de o concelho ostentar ao longo de 2016 a bandeira de Cidade Europeia do Desporto, que inclui o forte envolvimento das escolas e da comunidade educativa,
mas também outros programas de grande dimensão, nomeadamente as Comemorações dos
250 Anos do Nascimento de Bocage.
A presidente da Câmara Municipal realçou que a comunidade educativa será desafiada a participar ativamente em vários outros projetos de educação pela arte e para a cidadania, casos
da Festa da Ilustração, do Festival de Música de Setúbal, do Há Festa no Parque, da Semana
da Segurança e Prevenção Rodoviária e do Mar Pedagógico.
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FAMÍLIAS
EM FESTA
NO PARQUE

P

ais e filhos festejaram em conjunto, a 30 e 31 de maio,
no Parque do Bonfim, o Dia Mundial da Criança e o
fim do ano letivo com mais uma edição do Há Festa
no Parque.
Milhares de crianças não perderam a oportunidade de se divertirem com a pintura de um mural, sessões de modelagem
de balões, insufláveis, dynamic bungee, jogos tradicionais,
uma exposição de projetos escolares, música, dança, teatro e
modalidades desportivas.
O programa, organizado pela Câmara Municipal com várias
parcerias, voltou a conciliar aspetos lúdicos com componentes pedagógicas para criar um evento que se quer memorável
para as famílias.
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CARNAVAL MEDIDO AOS PALMOS

M

ais de 1700 crianças festejaram o carnaval em Setúbal e em Azeitão com os desfiles dos estabelecimentos de ensino do concelho.
Bruxas, piratas, sevilhanas, princesas, palhaços, mosqueteiros e outras personagens das fantasias infantis encheram, no dia 13 de fevereiro, a Praça de Bocage e animaram

um desfile até ao Largo da Misericórdia. Quem passou no
mesmo dia pela Escola Básica de Vila Nogueira, ponto de
partida do desfile infantil em Azeitão, cruzou-se com muitas das máscaras tão típicas do Entrudo, mas também com
muitas pipas, cachos de uvas e queijinhos de Azeitão de
palmo e meio.

MENINOS À CAÇA
DA PÁSCOA

A

Caça ao Ovo da Páscoa juntou centenas de crianças,
ao longo do dia 28 de março, em Vendas de Azeitão,
em torno de divertidos jogos e animações.
As brincadeiras dedicadas à Páscoa integraram, no Parque
da Cooperativa, ateliers de pintura de ovos, hora do conto e
muitos doces alusivos à época.
Além da caça aos ovos da Páscoa, um teatro encantou o público mais novo. Livros infanto-juvenis, venda de doces e jogos tradicionais também não faltaram nesta segunda edição
da Caça ao Ovo da Páscoa, organizada pela Junta de Freguesia de Azeitão, com o apoio da Câmara Municipal, do Espaço
Descoberta e das escolas locais.
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HISTÓRIA
BEM GUARDADA

P

erto de cinquenta crianças de escolas básicas participaram a 9 de junho nos Paços do Concelho em atividades relacionadas com o espólio documental, no âmbito
do Dia Internacional dos Arquivos.
Alunos da EB n.º 4 dos Pinheirinhos e da EB Montinho da
Cotovia, além de conversarem com a presidente da Autarquia, representaram uma peça de teatro sobre o quotidiano
de 1514, ano em que foi concedido o Foral Manuelino à então
vila setubalense, e participaram em jogos.

DIREITO
DE APRENDER

C

entenas de alunos do primeiro ano de escolaridade receberam gratuitamente, a 18 de setembro, os primeiros
manuais que os vão acompanhar ao longo da vida de
estudantes.
A iniciativa, impulsionada pela Junta de Freguesia de Azeitão,
chegou a perto de duzentos alunos das escolas básicas de Vila
Fresca, Vila Nogueira, Casal de Bolinhos, Brejos de Clérigo e
Brejoeira.
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UMA CIDADE EDUCADORA

N

ovos caminhos para o reforço do compromisso assumido por Setúbal como cidade educadora, nomeadamente através do desenvolvimento do Projeto
Educativo Local, foram debatidos a 16 de setembro, no Fórum
Municipal Luísa Todi, na III Conferência Anual de Educação.
A reflexão e a partilha de experiências educativas com vista à
melhoria do sistema de ensino no concelho foram destaques
do encontro promovido pela Câmara Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação de Setúbal, com o tema “Cidade
Educadora – Um Compromisso com Todos”.

CALOIROS
E VETERANOS

M

ais de um milhar de estudantes, entre veteranos e
caloiros de escolas do Instituto Politécnico de Setúbal, foram recebidos a 1 de outubro pela Câmara
Municipal, nos Paços do Concelho.
No habitual encontro na Praça de Bocage e passeio pelas ruas
do centro histórico da cidade, no âmbito da Semana do Acolhimento promovida pela Associação Académica do Instituto
Politécnico de Setúbal, caloiros e veteranos estiveram juntos
numa atividade que fomenta o entrosamento de novos alunos.
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As boas práticas de Setúbal na área da educação e cidadania são partilhadas na Associação Internacional das Cidades
Educadoras, plataforma de aprendizagem da qual a cidade é
membro desde 2012, juntamente com cerca de meio milhar de
representantes dos cinco continentes.
“É nosso compromisso orientarmos e planearmos a ação de
acordo com os princípios da Carta das Cidades Educadoras,
nos quais acreditamos e que são a base na construção de uma
cidade com todos e para todos”, realçou a presidente da Autarquia, Maria das Dores Meira, na abertura da conferência.

ALUNOS VIRAM
DEPUTADOS

O

insucesso escolar esteve em debate a 3 de março, na
Escola Secundária Sebastião da Gama, numa sessão
do Parlamento dos Jovens, pelo círculo de Setúbal.
A apresentação e o debate de propostas de combate ao insucesso escolar deram o mote à sessão plenária, na qual foi votada a melhor proposta a apresentar, posteriormente, na sessão
de âmbito nacional a realizar no início de maio na Assembleia
da República com a participação de escolas de todo o País.
O vereador com o pelouro da Educação, Pedro Pina, sublinhou
a importância do voto, instrumento através do qual é estabelecido um contrato entre a população e os seus representantes
para que estes tomem decisões em nome de todos.

ENSINO LIGADO
AO TRABALHO

A

aposta no ensino profissional como forma mais eficaz de
integração de jovens no mercado de trabalho foi defendida na abertura do “Roadshow do Ensino e Formação
Profissional”, realizado a 29 e 30 de abril, no Largo José Afonso.
“A formação profissional é uma opção estruturante no ensino em
Portugal, até porque fomenta a ligação entre a escola e o mercado de trabalho”, sublinhou o vereador Manuel Pisco na mostra
que deu a conhecer cursos e profissões de dupla certificação,
iniciativa da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, dinamizada localmente com o apoio da Autarquia.
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desporto
A decisão de atribuir a Setúbal o título de
Cidade Europeia do Desporto em 2016
marcou um ano pautado por um conjunto
de iniciativas, grande parte sob a égide
dos Jogos do Sado, programa que na
décima terceira edição bateu o recorde
de eventos. Da alta competição ao
desporto para todos, o concelho viveu
intensamente um calendário repleto
de atividades. A Meia Maratona de
Setúbal surgiu com um traçado
renovado, mas também com um novo
fôlego. A nível de equipamentos,
destaque para a abertura de uma
das mais modernas pistas de BMX
portuguesas

Emoção
em duas rodas

A

s primeiras pedaladas, mais intensas, dão o impulso necessário para a entrada do percurso. Velocidade adquirida na reta, rampa com saltos e curva
para o treino de uma habilidade. A saída é feita com estilo, com mais rapidez e novos desafios a enfrentar na nova pista de BMX de Setúbal.
A cidade conta com uma das mais modernas pistas portuguesas de BMX. Em terra batida e com características para receber provas internacionais, o equipamento
desportivo, inaugurado nas comemorações do 25 de Abril, ocupa uma área com
mais de 11 mil metros quadrados, numa ponta do Parque Verde da Bela Vista.
A pista, como é característico dos circuitos destinados à prática do BMX, tem um
traçado com 350 metros, curvas “verticais” que atingem alturas de quatro metros e
várias rampas para saltos, entre os quais o maior atinge nove metros de distância
entre cumes.
A oportunidade de construir a pista, um investimento de 60 mil euros, teve origem
no projeto municipal de participação cidadã Ouvir a População, Construir o Futuro,
depois de munícipes terem manifestado junto da Autarquia a importância da instalação de um equipamento desta natureza no concelho.
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NA ROTA
DO DESPORTO
EUROPEU

D

esafio conquistado. Setúbal foi eleita Cidade Europeia do Desporto em 2016, galardão que constitui o corolário das apostas que o Município tem
concretizado ao longo dos últimos anos, na esfera desportiva, quer na dinamização de eventos, quer no investimento em infraestruturas.
O primeiro passo rumo ao título foi dado ainda no final
de 2014, com Setúbal a formalizar a intenção de se candidatar junto da ACES Europe – Associação das Capitais
e Cidades Europeias do Desporto e a demonstrar fortes
argumentos para conquistar a distinção.
A aceitação da candidatura foi oficializada a 22 de fevereiro, na abertura dos 13.os Jogos do Sado, com o presidente da representação portuguesa da ACES Europe, Nuno
Santos, a entregar uma placa simbólica à presidente da
Autarquia, Maria das Dores Meira, e ao vereador do Desporto, Pedro Pina.
A decisão de atribuir a Setúbal o título de Cidade Europeia
do Desporto 2016 foi anunciada a 11 de julho, em conferência de imprensa realizada na Casa da Baía, com o presidente da ACES Europe, Francesco Lupatelli, a elogiar o
trabalho desenvolvido pela Autarquia na área desportiva.
Setúbal tornou-se na quarta urbe portuguesa – depois de
Guimarães, em 2013, Maia, 2014, e Loulé, 2015 – a receber
o título europeu que confere prestígio internacional, com
a Autarquia a assumir o compromisso de dinamizar um
programa desportivo de excelência.
Com o título assegurado, a Câmara Municipal promoveu,
no início de novembro, reuniões com representantes de
clubes, associações e coletividades e também com empresários de ginásios para apelar ao envolvimento de todos
no programa a desenvolver.
A Bandeira de Cidade Europeia do Desporto 2016 foi entregue dias depois, a 18 de novembro, em cerimónia realizada no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica (ver
secção Setúbal Fora de Portas).
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MILHAR E MEIO
A CORRER

P

erto de 1500 pessoas saíram à rua, a 20 de setembro,
para participar na Alegro Meia Maratona de Setúbal.
Com um renovado percurso de 21 quilómetros, a festa do
atletismo setubalense foi, na 26.ª edição, organizada pela Câmara Municipal e com o patrocínio principal do Alegro Setúbal.
Ricardo Espada e Liliana Veríssimo foram os vencedores na
competição principal, na qual participaram cerca de oitocentos atletas, a que se juntaram mais sete centenas de pessoas
na Corrida das Famílias/Corrida Mais Solidária da Cruz Vermelha Portuguesa de Setúbal.
O convívio e a boa disposição marcaram a prova de índole popular, com 5,5 quilómetros, percorridos a vários ritmos,
num percurso com início no Alegro Setúbal e que culminou
na Avenida Luísa Todi, com meta instalada no Largo José
Afonso.
No dia anterior, a festa foi dos mais novos, com a Corrida Miúdos Alegro a juntar crianças e jovens dos 5 aos 13 anos numa
competição que incluiu brincadeiras no centro comercial.
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JOGOS PARA TODOS

N

o mar e em terra, os Jogos do Sado voltaram a proporcionar um ano repleto de atividades desportivas.
Na 13.ª edição, a iniciativa municipal bateu o recorde de eventos organizados na história do programa, mais de
quatro dezenas, e manteve a aposta num calendário eclético,
com desporto para todos.
A prova de natação em águas abertas “Setúbal Bay”, a 27 de
junho, foi um dos pontos altos do programa dos Jogos do
Sado, dinamizado entre fevereiro e outubro, com a elite mundial da disciplina a abraçar o desafio das águas do Sado, a
partir do Parque Urbano de Albarquel.
O norte-americano Charles Peterson e a italiana Rachele
Bruni triunfaram na etapa sadina da FINA/HOSA 10 Km
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Marathon Swimming World Cup, na qual Angélica André,
com um quinto lugar, conseguiu a melhor prestação portuguesa de sempre na competição realizada em Setúbal.
As velas soltaram-se ao sabor do vento para cruzar o azul do
rio no Sadocat 2015 – XV Raid Bicasco, prova de catamarãs
realizada a 23 e 24 de maio, ao longo de 17 milhas náuticas.
Três dezenas de tripulações de todo o país participaram no
evento, ganho pela dupla Luís Santos e João Duarte.
Com arte e engenho, recorrendo apenas a materiais reutilizados, a criatividade foi posta à prova na 4.ª Regata de Banheiras & Insólitos, a 13 de setembro. Das 23 embarcações
construídas, nem todas chegaram ao fim. Valeram os aplausos pela exibição de insólitos.
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O Parque Urbano de Albarquel voltou a ser um dos locais
de excelência para os Jogos do Sado, como é o caso do III
Aquatlo Cidade de Setúbal, a 9 de maio, com seiscentos atletas a participar numa competição oficial e duas provas abertas, em natação e corrida, em vários escalões.
O evento incluiu uma jornada do Campeonato Nacional Jovem de Clubes, com um total de 450 atletas, de benjamins a
juvenis, assim como duas provas abertas de caráter competitivo, com 164 atletas.
Já os melhores no biatle, disciplina do pentatlo moderno, foram revelados a 18 de julho, numa competição com perto de
três centenas de atletas, que definiu o título de campeão europeu em diversos escalões.
No Campeonato da Europa de Biatle e na etapa da Taça do
Mundo da especialidade participaram 270 atletas em representação de Portugal, Reino Unido, Itália, Rússia, Bielorrússia
e Cazaquistão.
A interação entre pescadores e os vários intervenientes da
pesca lúdica e desportiva voltou a estar em destaque, entre os
dias 17 e 19 de abril, na 5.ª Feira de Pesca Lúdica e Desportiva
de Setúbal, certame dedicado às modalidades piscatórias com
exposições, workshops e concursos.
Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo evento, ponto de encontro para importadores, lojistas, clubes, associações, federações, sítios de internet, revistas da especialidade e pescadores das mais variadas técnicas de pesca em estuário e mar.
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À beira-rio, mais de três centenas de atletas correram na III
Marginal do Rio Azul, prova de atletismo noturna de 10 quilómetros, realizada no dia 4 de julho, num percurso desenvolvido ao longo da frente ribeirinha.
Paulo Guimarães e Chantal Xhervelle foram os grandes vencedores do evento, com início e fim na Praia da Saúde, que
aliou as vertentes de competição e de lazer.
Mas os 13.os Jogos do Sado não foram feitos apenas de atividades náuticas ou de eventos à beira-rio.
Perto de setenta atletas participaram, a 21 de março, no pavilhão do Clube Naval Setubalense, no Festival de Ginástica
de Setúbal, iniciativa que apresentou exercícios relacionados
com as disciplinas de acrobática, trampolim, minitrampolim,
tumbling e coreografia de solo de teamgym.

Já a 11 de outubro, a cidade voltou a ser descoberta num passeio de cicloturismo, com 16 quilómetros, dirigido às famílias
e que fomenta a prática regular de exercício físico e incentiva
a população a usar transportes mais amigos do ambiente.
O V Setúbal Bike Tour contou com perto de três centenas de
participantes, dos 8 aos 80 anos, num passeio de baixo grau
de dificuldade e que deu a conhecer o património urbano e as
zonas cicláveis da cidade.
A juntar a estes eventos, os 13.os Jogos do Sado dinamizaram ainda várias atividades para a população e, em particular, para a comunidade escolar, a par da habitual cerimónia de abertura, a 22 de fevereiro, no Fórum Municipal
Luísa Todi, com demonstrações de modalidades e apontamentos culturais.
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CORTA-MATO
PELAS ESCOLAS

P

erto de 3300 alunos, de benjamins a juniores, participaram no Corta-Mato Escolar Península de Setúbal,
competição realizada a 11 de fevereiro, nas imediações
do Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, com provas de corrida
que variaram entre os 500 e os 3500 metros.
A competição, apadrinhada pela atleta olímpica Naide Gomes,
incluiu pela primeira vez o escalão de benjamins, com o Desporto Escolar da Península de Setúbal, organizador do evento
em parceria com a Câmara Municipal, a alargar a competição
a todos os níveis de ensino, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

SÃO SILVESTRE COMPETE NO SADO

O

desporto saiu à rua, na noite de 19 de dezembro, com
cerca de 550 pessoas a fazer do asfalto de vários arruamentos da freguesia do Sado uma pista de atletismo na Corrida de São Silvestre do Sado IPS 2015.
Paulo Pinheiro e Ercília Machado venceram a tradicional
prova de atletismo noturna, na qual o Clube Pedro Pessoa,
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em masculinos, e O Praticante, em femininos, conquistaram
o primeiro lugar do pódio por equipas.
O número total de inscritos, abrangendo tanto a corrida de
dez quilómetros, como uma caminhada, representa um recorde nos 15 anos da competição.

PRÉMIO
DISTINGUE
AUTARQUIA

O

trabalho e o esforço no apoio a atividades no âmbito
do desporto escolar valeram à Câmara Municipal um
prémio de mérito, distinção entregue a 14 de outubro,
em cerimónia realizada no Fórum Romeu Correia, em Almada.
O reconhecimento enquanto “Parceiro do Ano” feito à Câmara Municipal de Setúbal pelo apoio prestado a atividades
dinamizadas no ano letivo 2014-2015 foi anunciado no II Encontro de Desporto Escolar, organizado pela Coordenação
Local do Desporto Escolar – Península de Setúbal.
No encontro foi apresentado o balanço da atividade do Desporto Escolar na península de Setúbal durante o ano letivo
2014-2015, período em que foi dinamizado um total de 613
eventos, nos quais estiveram envolvidos 16.476 alunos e 1594
árbitros/juízes em 28 modalidades desportivas.

AVES VOAM
PARA SETÚBAL

P

erto de quatro mil aves, entre exemplares exóticos e
espécies canoras, foram admiradas por milhares de
pessoas em dois eventos ornitológicos, realizados em
setembro e em outubro, com exposição e competições entre
vários criadores nacionais e estrangeiros.
O primeiro evento, o Internacional Sado-Tejo – 1.º Campeonato Exóticos da Confederação Ornitológica Mundial, entre
os dias 10 e 13 de setembro, centrou atenções na EB Luísa
Todi, com o evento a trazer à cidade perto uma centena de
criadores portugueses, espanhóis e belgas.
Já em outubro, entre os dias 23 e 25, a EB+S Ordem de Sant’Iago recebeu o V Campeonato Ornitológico da Costa Azul, com
perto de sete dezenas de criadores nacionais a exibirem duas
mil aves canoras, a par de espécies como pintassilgo, milheiro
e peito-camarim, bem como aves de criação híbrida.

145

inclusão
Os mais novos deram o exemplo em Setúbal
com um projeto pela igualdade e contra a
violência. Uma marcha com oito centenas
de alunos foi uma das várias iniciativas
do Projeto Igualdade, do Agrupamento de
Escolas Lima de Freitas, que, em 2015,
integrou a campanha mundial Orange
Day, das Nações Unidas.
Uma outra caminhada, feita por
homens e mulheres, celebrou o Dia
Internacional da Mulher. Os mais
velhos também tiveram muito
que fazer, enquanto a deficiência
motivou um festival de artes e uma
semana de reflexão

Manifestação
de igualdade

O

itocentos alunos do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas participaram,
a 4 de dezembro, numa manifestação cívica pela igualdade e contra a violência integrada na campanha mundial Orange Day, das Nações Unidas,
que incluiu uma marcha até à Praça de Bocage.
A cor laranja dominou a indumentária dos participantes, alunos dos 3 aos 18 anos,
dos três estabelecimentos de ensino daquele agrupamento escolar e nos quais é
dinamizado, desde 2014, o Projeto Igualdade, convidado em 2015 a integrar a iniciativa da Organização das Nações Unidas.
O som do grupo de percussão Bardoada deu maior visibilidade à marcha pela igualdade, num percurso iniciado na EB+S Lima de Freitas, com tarjas e mensagens de
consciencialização pela igualdade de género e contra os vários tipos de violência,
que culminou na Praça de Bocage.
O Projeto Igualdade, dinamizado desde 2014, é uma iniciativa que o agrupamento
abraçou com o intuito de consciencializar os mais novos em matéria de igualdade
de género e de luta contra as mais variadas formas de violência.
Com a integração no Orange Day, os três estabelecimentos de ensino do agrupamento desenvolveram ao longo dos 16 dias da campanha internacional diversas
atividades em ambiente escolar e na cidade.
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MULHER
PARTILHA
CAMINHOS

M

ais de uma centena de pessoas participaram a 8
de março, Dia Internacional da Mulher, numa caminhada que culminou com a plantação de uma
oliveira no Jardim de Palhais.
A Caminhada pela Paz e Direitos das Mulheres teve como
pontos de partida a Praia da Saúde e a sede da Junta de Freguesia de S. Sebastião, juntando muitos setubalenses, homens e mulheres, em direção ao Jardim de Palhais.
A iniciativa, promovida pelo Movimento Democrático de
Mulheres, com o apoio da Câmara Municipal, da União das
Freguesias de Setúbal, da Junta de Freguesia de São Sebastião e da Associação de Atletismo Lebres do Sado, serviu para
alertar a sociedade para os problemas e as desigualdades que
afetam as mulheres em pleno século XXI.
A caminhada integrou o programa Março Mulher 2015, com o
tema “Igualdade – Caminhos Partilhados”, que assinalou em
Setúbal o Dia Internacional da Mulher, com diversas atividades como debates, desporto, exposições, cinema, música e
teatro.
O programa, organizado pela SEIES – Sociedade de Estudos e
Intervenção em Engenharia Social e pela Câmara Municipal
de Setúbal, em parceria com várias entidades, decorreu em
diversos pontos da cidade, com eventos ao longo de março.
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FESTIVAL MOSTRA
ARTE INCLUSIVA

T

eatro, música e dança foram algumas das expressões
artísticas trabalhadas e apresentadas, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, no XVI ExpressArte, festival
dedicado à promoção de atividades pela APPACDM de Setúbal e por instituições congéneres.
O Festival ExpressArte – XVI Encontro de Expressões Artísticas, com iniciativas nos concelhos de Setúbal, Palmela e
Moita, foi organizado pela APPACDM de Setúbal, através do
Clube Animação Jovem, com o apoio da Câmara Municipal e
de outras entidades.
Destaque para uma manhã dedicada à dança, com a apresentação de coreografias de dois grupos de associações congéneres da
APPACDM de Setúbal, realizada na sala de espetáculos da LATI
– Liga dos Amigos da Terceira Idade.

DEFICIÊNCIA EM DEBATE

C

om Arte” deu tema à 7.ª Semana Temática da Deficiência, iniciativa dinamizada em Setúbal, entre 30
de novembro e 4 de dezembro, com cinema, música,
teatro, workshops e um encontro que apontou caminhos para
a criação do cargo do provedor municipal para a deficiência.
O encontro, que reuniu cidadãos portadores de deficiência,
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assim como responsáveis de associações com intervenção na
área social e responsáveis municipais, deu início ao processo
de criação da figura do provedor municipal para a deficiência.
A Semana da Deficiência culminou com o espetáculo “Arte
com Todos”, no auditório da Escola Secundária Sebastião da
Gama, evento de teatro e dança inclusiva.

NATAL
PARA TODOS

É

já uma tradição a iniciativa “Natal com Todos”, que,
todos os anos, apresenta trabalhos artísticos desenvolvidos em projetos da APPACDM de Setúbal, no Museu
do Trabalho Michel Giacometti.
O evento, incluído em mais uma Tarde Intercultural do Museu do Trabalho, realizou-se a 11 de dezembro, com música,
dança, teatro e outras atividades da APPACDM, agora recriadas em ambiente museológico, com apoio da Câmara Municipal de Setúbal.

PRENDAS
AJUDAM
NO HOSPITAL

A

oferta de prendas, como livros, chocolates em forma
de pais e mães natal, brinquedos e produtos farmacêuticos, levou, a 21 de dezembro, sorrisos a crianças
internadas, na Neonatologia e nas Urgências do Serviço de
Pediatria do Hospital de S. Bernardo.
Os presentes foram entregues pela presidente da Autarquia,
Maria das Dores Meira, e pelo vereador Pedro Pina a cerca de
meia centena de crianças internadas naquela unidade hospitalar.
A iniciativa solidária organizada pela Câmara Municipal contou com o apoio da Farmácia Sália, da Farmácia Cunha Pinheiro, da Etermar – Engenharia e Construção S.A., da Adubos Deiba e do Recheio – Cash&Carry.
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VELHICE ATIVA

Q

uatrocentos idosos participaram, a 17 de junho, no
Pavilhão Antoine Velge, no espetáculo que assinalou
o final das atividades desportivas e lúdicas desenvolvidas ao longo de um ano no âmbito do projeto municipal
Desportivamente em (Re)Forma.
Os utentes dos oito polos do programa de promoção de bem-estar em idosos e reformados do concelho, acompanhados
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dos professores, realizaram, ao longo de duas horas, um sarau
com demonstrações de dança e ginástica.
O projeto Desportivamente em (Re)Forma, promovido pela
Câmara Municipal de Setúbal, tem como principal objetivo
proporcionar bem-estar físico e mental e combater situações
de isolamento na população sénior com atividades de ginástica, hidroginástica, boccia e dança.

IDOSOS PARTEM À DESCOBERTA

M

ais de meia centena de munícipes visitaram, a 1
de outubro, o recentemente intervencionado Convento de Jesus, numa atividade que assinalou o
Dia Internacional da Pessoa Idosa.
A visita cultural, no âmbito do projeto municipal “Por detrás
de…”, dirigido à população sénior do concelho, proporcionou, como noutras sessões já realizadas, uma tarde dife-

rente e aprofundou os conhecimentos sobre a história local.
Esta foi apenas uma das muitas atividades desenvolvidas ao
longo de outubro, comemorativas do Dia Internacional da
Pessoa Idosa, em vários locais, dentro e fora do concelho, ao
longo do mês, no âmbito de um programa promovido pela
Câmara Municipal de Setúbal, juntas de freguesia e diversas
instituições.

PIQUENICÃO
ANIMADO

A

animação, o convívio e a boa disposição marcaram a
12.ª edição do Piquenicão Concelhio, iniciativa direcionada para a comunidade sénior, realizada a 28 de
junho, no Parque Sant’Iago.
Cerca de novecentos idosos, de todas as áreas do concelho,
marcaram presença no evento, promovido pela Câmara Municipal de Setúbal e pelas juntas de freguesia, o qual proporcionou uma manhã e uma tarde animadas, com várias atividades.
Além do almoço oferecido pela organização, contou com baile
e o sempre esperado concurso de “Miss e Mister Piquenicão”.
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PARTILHA
COM O EXTERIOR

A

partilha de experiências e a discussão de questões relacionadas com o consumo do álcool foram proporcionadas numa reunião dirigida a toda a comunidade
que se realizou a 26 de outubro, no auditório da Cúria Diocesana de Setúbal.
O encontro, promovido pelo grupo de Setúbal dos Alcoólicos
Anónimos, com o apoio da Câmara Municipal, juntou doentes, familiares e pessoas interessadas em conhecer um pouco
mais sobre o tema.
Além destes encontros abertos, que se realizam de dois em
dois meses, o grupo promove reuniões fechadas às segundas,
quartas e quintas-feiras, às 21h00, e aos sábados, às 18h00, na
Cúria Diocesana de Setúbal.
Azeitão também dispõe de uma representação dos Alcoólicos Anónimos, que promove reuniões todas as terças-feiras,
entre as 21h00 e as 22h30, no Grupo Musical e Desportivo
União e Progresso.

CORAÇÃO
VIGIADO

R

astreios cardiovasculares e informações de fatores
de risco foram proporcionados gratuitamente à
população nos 7 Dias do Coração, entre 13 e 15 de
maio, na placa central da Avenida Luísa Todi.
Durante a iniciativa, organizada pelo Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Setúbal, em parceria com
a Câmara Municipal e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a população realizou exames com o objetivo de
despistar eventuais problemas de saúde, nomeadamente
hipertensão arterial, retinopatia hipertensiva, colesterol,
diabetes, obesidade e tabagismo.
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UMA PLANTA
POR ALIMENTOS

A

primeira edição da campanha “Dá e Leva!”, com
troca de plantas por alimentos, promovida pela
APPACDM de Setúbal, a 5 e 6 de junho, na Praça
de Bocage, proporcionou animação em resposta a solidariedade.
A ação resultou na atribuição de uma planta às pessoas
ou entidades que entregaram bens alimentares, destinados aos pequenos-almoços e lanches dos utentes da APPACDM de Setúbal.
Além proporcionar animação no centro da cidade e apelar
à solidariedade, a iniciativa coincidiu com as comemorações do Dia Mundial do Ambiente, o que motivou a ideia
da entrega de plantas às pessoas, cedidas pelos organismos que apoiaram a ação, a Câmara Municipal de Setúbal, a Secil, a Portucel e a Flores da Arrábida.

DIAGNÓSTICO
COMO APOSTA

A

importância de sensibilizar a população para os primeiros sinais de alerta do cancro da mama foi destacada numa sessão de esclarecimento realizada a 27
de outubro, na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.
A iniciativa, promovida pela Liga dos Amigos do Hospital de
São Bernardo, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, entre outras entidades, reuniu no mesmo espaço médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, voluntários e representantes de associações.
Ao longo da sessão, e sendo outubro o Mês Internacional da
Prevenção do Cancro da Mama, as intervenções dos diversos
especialistas incidiram na importância do diagnóstico precoce da doença.
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S. MARTINHO COMUNITÁRIO

A

Praça Machado dos Santos, no coração do bairro
do Troino, esteve em festa a 11 de novembro com
um magusto em ambiente comunitário, de partilha de castanhas e jeropiga pelos moradores.
A terceira edição da Festa de S. Martinho no Bairro do
Troino, iniciativa que voltou a contar na organização com

os contributos da população, teve castanhas, batata-doce,
jeropiga e água-pé, com música e bailarico.
A festa foi organizada pelo Centro de Cidadania Ativa
com o grupo de voluntariado Toma Lá Dá Cá, em parceria com a Câmara Municipal e a União das Freguesias de Setúbal.

MUNICÍPIO
SAUDÁVEL

A

presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria
das Dores Meira, hasteou a 30 de outubro, na varanda dos Paços do Concelho, a bandeira da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis, plataforma que visa a
melhoria dos índices de saúde das populações.
O gesto simbólico, realizado no dia em que a rede completou
o 18.º aniversário, recordou a importância desta plataforma,
que procura o empenhamento e compromisso político e estratégico dos municípios em assegurar as melhores condições
de saúde possíveis para as respetivas populações.
Um concelho que integre a Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis tem de colocar a saúde e o bem-estar dos cidadãos
no centro do processo de tomada de decisões, melhorar o
bem-estar físico, mental, social e ambiental dos que vivem no
território e trabalhar continuamente na melhoria dos índices
de saúde da população.
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juventude
Os mais novos podem contar com uma
pousada reabilitada e adaptada às suas
necessidades, no seguimento da cedência
do equipamento à Câmara Municipal de
Setúbal, que pretende criar um conjunto
de valências de interesse para os jovens.
Março, já se sabe, é mês da juventude
e 2015 não fugiu à regra com diversos
eventos a proporcionarem muita oferta.
Das bandas de garagem à fotografia,
muito esteve disponível para todos os
públicos. O verão também foi época
alta em matéria de juventude

Casa dos mais novos
A Pousada da Juventude de Setúbal é devolvida à cidade numa iniciativa impulsionada pela Autarquia que alia a reabilitação e reabertura do edifício de alojamento,
localizado no Largo José Afonso, a valências que criam um novo polo de animação
e atração para os jovens.
O equipamento, encerrado desde janeiro de 2012, é reativado após a Câmara Municipal ter celebrado, a 30 de junho, um protocolo de cedência de exploração com
o Instituto Português do Desporto e Juventude e a Movijovem, durante 15 anos e
mediante o pagamento de uma renda mensal e mais-valias de dormidas.
O Município, além de recuperar o serviço de pousada, um equipamento fundamental para os mais novos, vai instalar naquele espaço o Gabinete da Juventude
municipal, transformando o edifício em mais um polo de animação e cidadania,
numa zona bastante procurada pelos jovens.
O edifício da Pousada da Juventude vai beneficiar de obras de melhoria, dotando-o de novas valências, como um auditório, numa ação que impede o processo de
quase abandono deste espaço e a sua previsível degradação, o que resultaria na
subtração do equipamento à lógica do interesse público.
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VERÃO BEM
OCUPADO

P

erto de 650 pessoas participaram, entre o final de junho e julho, na meia centena de ateliers temáticos e
em 15 ações pontuais de ocupação de tempos livres de
crianças e jovens e, também, de idosos.
O verão foi ativo, com atividades lúdicas e pedagógicas, que
proporcionaram a partilha de experiências e saberes e o estreitamento de relações geracionais.
Os Ateliers de Verão 2015, desenvolvidos pela Câmara Municipal de Setúbal com parcerias, incluíram, entre finais de
junho e de julho, em diversos locais do concelho, ações em
áreas como a cultura e o desporto.
As atividades ao ar livre, como a vela e a canoagem, foram
das oficinas mais procuradas, a par de outras direcionadas
para a música, teatro, informática, artes plásticas e dança.
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MARÇO A TODO
O RITMO

S

etúbal voltou a celebrar o Mês da Juventude com um
programa eclético que incluiu atividades desportivas,
dança, workshops, cinema e música, entre outras expressões, organizado pela Câmara Municipal em parceria
com o movimento associativo.
O 11.º Concurso de Bandas de Garagem de Setúbal foi um dos
pontos altos da edição de 2015 do m@rço.28, com os Conjunto!Evite a conquistar o primeiro lugar no evento que projeta
novos talentos da música moderna portuguesa.
À banda de Rio Maior, com sons inspirados no rock psicadélico
dos anos 60 e 70, juntaram-se, na segunda posição, os roqueiros
Proud Larry, de Leiria, enquanto os Alex Page, de Almada, mais
alternativos, ficaram no terceiro lugar.
Na Capricho Setubalense foram ainda consagrados os Loosense, de Setúbal, com o prémio de Melhor Banda do Concelho, enquanto os Low Budget, também de Setúbal, foram a
Banda do Público.
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Nem só de música se fez o m@rço.28. Através das objetivas, mais de duas dezenas de fotógrafos amadores percorreram o concelho na 12.ª Meia Maratona Fotográfica
de Setúbal para captar imagens inspiradas em Bocage.
Ana Castela, com o primeiro lugar na categoria digital
e duas fotografias galardoadas com menções honrosas,
foi a grande vencedora da iniciativa, realizada a 7 de
março, com 22 participantes.
Tunas académicas, com o XII aTASCA-te e o IV FATuM,
também estiveram presentes no programa.
A 21.ª sessão plenária do Fórum da Juventude, já
em abril, no dia 14, debateu questões relacionadas com violência nos casais. Da reunião saiu
uma moção que reforçou o repúdio dos jovens setubalenses a qualquer ato de violência manifestado nos casais.
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SADO DESFILA
MODA LOCAL

C

erca de quinhentas pessoas assistiram a mais uma edição da Moda Sado, desfile que, a 18 de outubro, no
Mercado do Livramento, apresentou as coleções de
outono/inverno de lojas de roupa da Baixa de Setúbal.
Vinte raparigas e rapazes, com idades entre os 15 e os 25 anos,
desfilaram na iniciativa organizada pela Autarquia, em cooperação com a ex-miss Portugal e empresária de moda Ana
Sobrinho e o apoio da agência Just Models.
Pela passerelle, além das coleções de dez lojas da Baixa comercial da cidade, desfilaram modelos de Benedita Formosinho, estudante de Design de Moda da Faculdade de Arquitetura de Lisboa.
Entre os jovens que participaram no desfile, a Just Models selecionou Ana Pereira, 17 anos, e Tiago Pinto, 18, para agenciamento, jovens que participam, igualmente, numa campanha
do Município.
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ESPAÇO AO DEBATE JOVEM

J

ovens setubalenses debateram ideias e identificaram
questões sobre temas como os bairros onde vivem, a educação e as relações com os amigos e a família, em sessões
realizadas a 8 de maio no âmbito da Semana Europeia da Juventude.
No final, apresentaram propostas em diversas áreas, das mudanças nas estruturas dos programas curriculares do secundá-

ACAMPAMENTO
ATIVO

rio à melhoria no atendimento no Serviço Nacional de Saúde,
incluídas em documentos destinados a várias entidades.
A Semana Europeia da Juventude contou ainda, no dia 6,
com uma ação na Escola Secundária D. Manuel Martins de
divulgação do programa Erasmus + Juventude em Ação, com
incentivos às parcerias transnacionais de fomento da aproximação dos mundos do ensino e do trabalho.

O

ficinas nas áreas do cinema, teatro, pintura, escultura
e desporto foram atividades proporcionadas na segunda edição do Arrábida Camp, acampamento para
ocupação de tempos livres no período de férias escolares, dinamizado entre 14 e 19 de julho.
A promoção de momentos de aprendizagem e diversão, nomeadamente através de ações conjuntas, foi um dos objetivos da iniciativa da Autarquia, com as parcerias do Parque
de Campismo Centro Ambiental da Arrábida e da Associação
Deriv@Status.
A ação para jovens dos 13 aos 18 anos, com oficinas culturais
e desportivas dinamizadas ao longo de seis dias, culminou
a 19 numa festa realizada no Parque Ambiental do Alambre,
com a presença de quatro dezenas de pessoas, entre campistas e monitores.
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segurança
A testar, afinam-se procedimentos. Duas
centenas de pessoas participaram em Azeitão
na segunda edição do Setlog, que testou a
capacidade de resposta do socorro a um
sismo de elevada magnitude. Noutro
exercício, o EU SETEX – USAR 2015, de
simulação de uma catástrofe, a equipa
de busca e salvamento em estruturas
urbanas colapsadas foi avaliada por
peritos internacionais. Na área da
segurança, destaque ainda para
diversas ações de sensibilização
da população, para o lançamento
de uma publicação sobre cidades
resilientes e para a atribuição de
um prémio de inovação a Setúbal
na área da proteção civil

Sobrevivência
à prova
Duzentas pessoas participaram, a 23 e 24 de maio,
no Setlog Azeitão 2015, exercício que afinou procedimentos do sistema de proteção civil definido para o
concelho em caso de necessidade real e procurou
preparar a população para essa eventualidade.
A edição deste ano do Setlog, exercício do Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros de
Setúbal, teve como ponto de partida a ocorrência de um sismo de grandes dimensões, com
magnitude 6,4 na escala de Richter e epicentro na falha da Ribeira de Coina.
O simulacro, impulsionado no
âmbito do Plano Especial de
Emergência para o Risco Sísmico, criou um cenário devastador
fictício que provocou 16 mortos,
750 feridos e 3500 desalojados, além de
danos em aproximadamente 200 edifícios.
Uma das novidades da edição 2015 foi a
criação, de raiz, de um campo de deslocados com capacidade possível para 1800
pessoas, com os elementos básicos que
asseguram a sobrevivência da população durante o período de crise.
O exercício incluiu um percurso
orientado por Azeitão e ações de formação no manuseamento de extintores e em primeiros socorros, para os
voluntários, assim como um treino
de busca, resgate e salvamento para
operacionais de forças de proteção e
socorro.
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EXPERIÊNCIA INTENSA

V

inte e quatro horas a viver o que os desalojados
passam durante um sismo. Foi assim para as duas
centenas de voluntários que abraçaram o desafio do
Setlog, que criou um campo de deslocados no recinto do mercado mensal de Azeitão.
O exercício começou na manhã de 23 de maio, com concentração no Azeitão Bacalhôa Parque, em Vila Nogueira. Antes
de seguirem para um percurso orientado, houve sessões sobre medidas de autoproteção e esclarecimentos sobre sismos
e tsunamis.
Depois de passagem pela zona de registo, triagem e cadastro
fotográfico, os voluntários assistiram a um exercício de busca e resgate por bombeiros sapadores e militares da GNR e
participaram em ações de formação, com ênfase no suporte
básico de vida.
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Ao final do dia, os desalojados chegaram ao recinto no qual
foi criado o campo de deslocados, com capacidade, caso haja
necessidade, para 1800 pessoas, com todos os elementos básicos para assegurar a sobrevivência da população durante o
período de crise de uma catástrofe natural.
Os participantes que pernoitaram no local, em tendas montadas para o efeito para simular um campo de desalojados,
tiveram direito a senhas de refeição e ainda a uma pequena
sessão de esclarecimentos sobre as regras a cumprir nesse
tipo de espaço.
O Setlog Azeitão 2015 constituiu uma oportunidade para as forças de proteção e socorro treinarem e refletirem sobre os procedimentos adotados. Este teste à capacidade de reação das diversas entidades, organizado pela Proteção Civil de Setúbal, contou
com a participação dos congéneres de Palmela e Sesimbra.
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SISMO A FINGIR
TESTA ALUNOS

M

ais de duas centenas de crianças da EB da Azeda
participaram, a 13 de outubro, num simulacro de
sismo e incêndio, integrado no Dia Internacional
para a Redução de Catástrofes, exercício que testou os procedimentos de evacuação no caso de ocorrência daqueles
fenómenos.
O simulacro, promovido pelo Serviço Municipal de Proteção
Civil de Setúbal, envolveu toda a comunidade escolar, de alunos a professores e a pessoal não docente, num teste às respostas de planeamento e procedimentos de atuação em caso
de emergência
Tal como na escola da Azeda, a terra “tremeu” nos restantes
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e dos três ciclos do
ensino básico do concelho.

ESCOLAS
SEGURAS

E

m clima de festa, as crianças e os jovens do Agrupamento Vertical de Escolas de Lima de Freitas assistiram a uma mostra dos meios operacionais das
forças de segurança e de socorro, atividade que marcou
o início da 10.ª Semana da Segurança e Educação Rodoviária.
A iniciativa da Autarquia, dinamizada entre os dias 20 e
24 de abril com o apoio de várias entidades relacionadas
com a segurança, proteção e socorro, arrancou na EB+S
Lima de Freitas, com a demonstração de unidades cinotécnicas a centrar atenções de miúdos e graúdos.
Além dos exercícios com os cães, os alunos tiveram oportunidade de andar a cavalo e de conhecer alguns dos
veículos utilizados pelas forças de segurança. A iniciativa incluiu ainda, ao longo da semana, palestras, ações de
sensibilização e um simulacro.

172

CIÊNCIA
DESCOMPLICADA

M

ais de meia centena de crianças participaram, a 31 de julho, no Ciência Viva no Verão
– À Descoberta da Terra, atividade dinamizada
no Parque Urbano de Albarquel que procura aprofundar
conhecimentos sobre vulcões e sismos, mas também em
matéria de autoproteção.
A terceira edição da iniciativa deu a conhecer, de forma divertida, simples e interativa, o funcionamento dos
vulcões e quais os movimentos naturais do planeta que
provocam abalos sísmicos, com demonstrações em vários modelos pedagógicos que ilustraram diferentes fenómenos.

TREINO
SALVA VIDAS

E

studantes de enfermagem da Escola Superior de Saúde
uniram-se a elementos da Companhia de Bombeiros
Sapadores de Setúbal para testar no terreno procedimentos e formas de atuação de socorro a sinistrados em vários teatros de operações.
A atividade, dinamizada a 16 de janeiro pelo Critical ESS, entidade formativa em emergência daquela escola do Instituto
Politécnico de Setúbal, materializa uma das ações do projeto
que, anualmente, procura capacitar os estudantes de mais
competências profissionais.
O treino de simulação de vítimas em diferentes contextos de
socorro foi dinamizado no quartel dos Sapadores, com cerca
de uma centena de participantes.
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RESGATE
UNE ESFORÇOS

A

consolidação de procedimentos e o trabalho em
equipa foram reforçados numa iniciativa que juntou
bombeiros e militares num treino de busca e resgate,
avaliado por peritos internacionais, que abriu caminho à formação da primeira equipa portuguesa certificada pela ONU
nesta área do salvamento.
No terreno, em instalações industriais abandonadas, o exercício EU SETEX USAR – 2015, realizado entre 21 e 22 de outubro, testou operações de resgate e salvamento urbano em
larga escala, enquanto um seminário técnico, em ambiente
de auditório, otimizou conhecimentos de atuação conjunta.
A equipa de busca e salvamento em estruturas urbanas colapsadas formada por elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal e do GIPS – Grupo de Intervenção,
Proteção e Socorro, da GNR, foi avaliada positivamente por
peritos internacionais.
Além da apreciação do desempenho dos portugueses, os peritos partilharam conhecimentos e apontaram caminhos e estratégias possíveis para que Portugal forme a primeira equipa
do país certificada pelas Nações Unidas.
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SAPADORES
MAIS FORTES

U

m conjunto de mais-valias operacionais reforçou os
meios de proteção e socorro ao serviço da população,
recursos apresentados a 21 de fevereiro, em dia de
aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, no qual foi destacado o empenho na procura de mais
condições laborais.
Na cerimónia dos 229 anos dos Sapadores, além da apresentação da nova viatura de combate a incêndios florestais, foram
reveladas algumas das beneficiações executadas no quartel da
companhia, que melhoram as condições de trabalho.
O descerramento de uma placa relativa à recuperação da
primeira autoescada dos Sapadores, de 1927, na qual foi incorporada uma escada Magirus, toda construída em madeira,
constituiu outro ponto alto das comemorações.

FULGOR
VOLUNTÁRIO

A

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Setúbal assinalou, a 19 de outubro, o 132.º aniversário com uma cerimónia de hastear da bandeira e
um moscatel de honra.
Na cerimónia marcaram presença o comandante dos Voluntários, João Ferreira, e o vice-presidente da Autarquia, André
Martins, entre outros representantes de entidades convidadas.
Além do apoio no combate a incêndios florestais e na resposta a variadas ocorrências registadas na cidade, os Voluntários
setubalenses garantem também operacionalidade na área do
socorro com um Posto de Emergência Médica do INEM a
funcionar no quartel.
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BOMBEIROS
PROTEGIDOS

N

ovos equipamentos de proteção individual especializados para o combate a incêndios florestais em espaços naturais, entregues a 7 de agosto, reforçaram a
capacidade operacional e as condições de segurança de bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal.
Os equipamentos, compostos por calças, casacos, botas, luvas, cogulas e capacetes, foram adquiridos no âmbito de um
concurso público nacional lançado pela Área Metropolitana
de Lisboa, com comparticipações financeiras da autarquia
setubalense.
À Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal chegou
um total de 53 conjuntos de equipamentos de proteção individual, no valor de 27.878 euros, enquanto a Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Setúbal recebeu 38
conjuntos, correspondentes a 19.988 euros.

VEÍCULO
REFORÇA
VIGILÂNCIA

U

m novo veículo todo o terreno, que reforça a capacidade operacional do Serviço Municipal de Proteção
Civil no acompanhamento das mais diversas ocorrências, foi adquirido pela Autarquia.
A viatura, ao dispor desde o início de novembro, substitui o
antigo veículo, com mais de duas décadas de serviço, e está
adstrito a um técnico de proteção civil em escala permanente
rotativa.
O veículo, adquirido em regime de renting de longa duração,
passa a funcionar juntamente com a antiga viatura, que foi
reparada para ficar novamente ao dispor do Serviço Municipal de Proteção Civil.
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CRUZ VERMELHA
CENTENÁRIA

O

centenário da Delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa foi assinalado a 20 de novembro, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa cerimónia que incluiu a tomada de posse da nova direção da instituição, uma conferência e um apontamento cénico.
A presidente da Autarquia, Maria das Dores Meira, destacou
o trabalho social desenvolvido pela instituição junto dos mais
necessitados e as atividades dinamizadas em áreas como a
emergência social, as migrações, a igualdade de género e a
prevenção da violência.

FOGOS RURAIS
GERAM ALERTA

A

sensibilização dos munícipes para o cumprimento
das regras e condições de uso do fogo em espaços
rurais e florestais esteve em foco num conjunto de
ações dinamizadas entre janeiro e maio pela Companhia de
Bombeiros Sapadores de Setúbal.
A iniciativa advertiu os moradores, sobretudo de espaços rurais, para a necessidade de respeitar as regras de uso do fogo
com vista à prevenção de incêndios, nomeadamente aquando da realização de queimadas para renovação de pastagens
ou eliminação de sobrantes de exploração.
Os bombeiros alertaram para a obrigatoriedade de criação de
um perímetro de segurança numa faixa de 50 metros em redor de edificações ou instalações medida a partir da alvenaria
exterior.
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CENÁRIO
DE TSUNAMI

U

m cenário de tsunami, semelhante ao que afetou Setúbal na sequência do terramoto de 1755, foi discutido
num seminário, a 19 de junho, na Casa da Baía, com
a participação de diversos especialistas, no qual foi dado a conhecer algum do trabalho realizado em matéria de planeamento.
Entre várias intervenções, destaque para a apresentação de
um estudo do projeto Tsurima, pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, que revela a forma como
as praias, a zona ribeirinha da cidade e o complexo industrial
da Mitrena estão expostos aos efeitos de um tsunami.

INOVAÇÃO
DÁ PRÉMIO

A

instalação de um sistema de gestão de emergências, que
operacionaliza os meios e recursos a partir do Centro
Municipal de Operações de Socorro de Setúbal, valeu
ao Município um prémio na área da inovação tecnológica.
O prémio foi atribuído pela empresa Intergraph, parceira da Hexagon, consórcio líder em tecnologias de informação, que promoveu, a 25 de junho, o evento HxGN Live Local – Lisboa 2015.
A distinção foi entregue ao vereador da Autarquia com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Rabaçal, que marcou presença
no evento realizado no Centro de Congressos de Lisboa.

PUBLICAÇÃO
RESILIENTE

O

s principais riscos, as ocorrências e as boas práticas
implementadas em municípios portugueses que integram a ação “Construir Cidades Resilientes: A minha
cidade prepara-se!” constam de uma publicação lançada a 13
de outubro, Dia Internacional para a Redução de Catástrofes.
Setúbal, juntamente com outras seis cidades, está em destaque no documento que alerta para os principais riscos da
urbe sadina, como cheias e inundações, sismos e tsunamis e
acidentes em parques industriais, e dá ênfase ao investimento concretizado em matéria de prevenção.
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setúbal
fora de
portas
Setúbal viajou pelos quatro cantos
do mundo para deixar um lastro de
visibilidade de um concelho que, a
cada ano, aumenta a notoriedade.
No Parlamento Europeu e na
Comissão Europeia, na capital da
Bélgica, recebeu a bandeira de
Cidade Europeia do Desporto
e assinou o Pacto de Autarcas.
Em Espanha, percorreu um
conjunto de cidades para se

mostrar em certames turísticos.
À Turquia, levou uma das mais
belas baías do mundo. Na Bulgária,
ajudou a desenhar novos caminhos
para a Europa. E em Itália
inaugurou um museu que evoca a
figura do descarregador de peixe.
Não é de espantar que, dentro
e fora do país, Setúbal veja
reconhecida a excelência da
sua oferta

Em bruxelas
pelo ambiente
A presidente da Câmara Municipal de Setúbal formalizou a 15 de outubro, em Bruxelas, Bélgica, a adesão e redefinição dos objetivos do Pacto de Autarcas, programa
comunitário que visa o cumprimento de metas ambientais através da aposta no
Poder Local.
Em sessão realizada na sede da Comissão Europeia, que contou com as adesões
de várias outras regiões e localidades da União Europeia, Maria das Dores Meira,
acompanhada do vereador do Ambiente, Manuel Pisco, assumiu o compromisso
de Setúbal reduzir em 40 por cento até 2030 as emissões de dióxido carbono para
atmosfera, o que representa uma atualização em relação à meta de 20 por cento até
2020 inicialmente definida no âmbito do programa.
Setúbal é uma das 113 signatárias portuguesas que integram o Pacto de Autarcas,
sendo que o programa assenta na premissa de que o Poder Local, pela proximidade
com as respetivas realidades ambientais, é uma das vias mais eficazes para que a
União Europeia atinja os objetivos traçados no âmbito da proteção ambiental.
Cada município aderente ao pacto tem de cumprir três etapas, em que a primeira
corresponde à própria adesão, a segunda, à submissão à União Europeia de um
plano de ação ambiental e, a terceira, à monitorização do respetivo plano.
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CIDADE É BANDEIRA DESPORTIVA

U

ma delegação de Setúbal, liderada pela presidente da
Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, recebeu,
a 18 de novembro, a bandeira oficial de Cidade Europeia do Desporto 2016, numa cerimónia realizada no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica.
A comitiva integrou ainda o vereador do Desporto, Pedro
Pina, e os antigos atletas Rosa Mota e Fernando Tomé, patrona e embaixador do programa setubalense. entre outros
responsáveis.
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A continuidade na aposta no vetor desportivo do concelho,
seja na dinamização ou apoio a eventos desta natureza, seja
na requalificação de equipamentos destinados à prática das
mais variadas modalidades, foi sublinhada por Maria das
Dores Meira no momento da entrega da bandeira oficial de
Cidade Europeia do Desporto.
Em 2016, são 32 as localidades na União Europeia nomeadas
pela ACES Europe como capitais, cidades ou regiões dedicadas ao desporto.
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TURISMO SEGURO SEDUZ BELGAS

A

segurança nas ruas de Setúbal foi um dos argumentos
que levaram a revista belga francófona Le Vif/L’Experss a destacar a cidade como um dos melhores locais para se passar férias.
A revista informativa, de periodicidade semanal e tiragem
média próxima dos 100 mil exemplares, colocou Setúbal
numa lista “Top 10” em edição publicada no mês de janeiro.
O artigo tinha como critério de partida as cidades no mundo mais seguras para se viajar sozinho, característica comum entre a população belga quando decide destinos para
passar férias.

REVISTA
PROMOVE
ARRÁBIDA

A

revista de lazer e turismo Time Out promoveu na
edição de Lisboa de 26 de agosto a 1 de setembro a
Serra da Arrábida como um dos tesouros de Portugal
a descobrir durante as férias.
Além do destaque principal de primeira página, um trabalho
especial de 12 páginas, intitulado “Arrábida do Sado ao Cabo”,
apresenta aos leitores algumas das melhores sugestões para
passear e saborear a serra entre Setúbal, Azeitão e Sesimbra.
Entre “Tesouros por descobrir na Arrábida”, como designa na
primeira página, a Time Out percorreu as “praias de água
transparente”, calcorreou “caminho na serra” e experimentou
“o melhor peixe do país”.
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LIVRAMENTO DE FAMA MUNDIAL

O

jornal norte-americano USA Today apresentou ao
mundo, num trabalho da jornalista Marla Cimini
publicado em junho, uma lista das praças de peixe
mais famosas do planeta, na qual foi incluído o Mercado do
Livramento.
O periódico americano sublinha as palavras de Mark Drabich,
presidente da Metropolitan Seafood & Gourmet, que considera
os mercados de peixe como a última ligação do consumidor a
uma das mais preciosas fontes de alimentação na Terra.
O especialista realça que é precisamente nesses mercados
que se encontram os maiores entendidos em pescado e que
se consegue garantir, assim, fazer chegar à mesa o peixe mais

fresco e de melhor qualidade. Com base nesta premissa, o jornal USA Today incluiu o Mercado do Livramento numa lista
de elite na qual considera estarem representados os mercados
de peixe mais famosos do mundo.
Sobre a praça setubalense, a jornalista Marla Cimini destaca,
além da qualidade do peixe, a arquitetura do edifício, decorado com perto de seis mil azulejos, nos quais estão representadas diferentes atividades relacionadas com a pesca e
agricultura.
Constituída por outras praças internacionais, a lista é encabeçada pelo mercado japonês Tsukiji, o maior do mundo, e o
Mercado Central de Pescados, em Madrid.
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DE ESPANHA
PARA O MUNDO

S

etúbal esteve na montra internacional do Turismo ao
longo do ano, ao participar em feiras do setor em Espanha, onde promoveu as linhas “Arrábida e Sado”, “Gastronomia e Vinhos” e “Birdwatching”.
A primeira grande exposição foi a FITUR 2015 – Feira Internacional de Turismo, entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro, em
Madrid, com cerca de 200 mil visitantes.
Seguiram-se a participação na 23.ª edição do B-Travel – Salão
Internacional de Turismo da Catalunha, entre 17 e 19 de abril,
em Barcelona, a estreia no Certame Internacional de Turismo
Expovacaciones 2015, que recebeu mais de 100 mil visitantes
entre os dias 8 e 10 de maio, em Bilbau, e a MADbird, entre
12 e 14 de junho, em Madrid, vocacionada para os amantes da
natureza e da observação de aves.
Setúbal participou ainda, entre 27 e 29 de novembro, no Iberovinac – 16.º Salão do Vinho e Azeitona da Extremadura, em
Almendralejo.

BAÍAS MAIS BELAS
ENCONTRAM-SE
NA TURQUIA

O

conselho de direção do Clube das Mais Belas Baías
do Mundo reuniu entre os dias 21 e 25 de janeiro em
Istambul, Turquia.
O encontro contou com a participação da Câmara Municipal
de Setúbal, representada pela presidente da Autarquia, Maria
das Dores Meira, presidente eleita do clube de dimensão internacional.
A jornada de trabalho incluiu, igualmente, uma visita à
EMITT – Exposição Internacional de Turismo e Viagem do
Mediterrâneo Este.
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CONCELHO DÁ NAS VISTAS

O

s conteúdos promocionais do concelho produzidos
pela Câmara Municipal de Setúbal estiveram em
destaque em 2015.
O vídeo dedicado à reabertura ao público do Convento de Jesus foi galardoado no Art&Tur – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu entre 20 e 24 de outubro, no
Porto, como melhor filme da categoria “Turismo Religioso”. A
Autarquia recebeu ainda uma menção honrosa, em “Despor-

to e Ar Livre”, pelo vídeo da candidatura a Cidade Europeia
do Desporto.
Já a Associação da Bandeira Azul da Europa distinguiu o
município de Setúbal, em novembro, no âmbito dos concursos de Práticas Sustentáveis e de Códigos de Conduta, com
o primeiro prémio na categoria “Vídeos” do concurso Práticas Sustentáveis e com o Prémio Mérito pela participação no
projeto “Jovens Voluntários da Bandeira Azul”.

CAIXA MÁGICA

A

cidade, a Arrábida e o Sado foram estrelas no horário
nobre da televisão portuguesa com a exibição da telenovela da SIC Mar Salgado.
As gravações, com início em 2014, decorreram até abril de
2015, envolvendo aproximadamente trezentas pessoas na
produção da série. Mar Salgado, produzida pela SP Produções, mostrou diariamente ruas, paisagens e algumas da
principais mais-valias turísticas do concelho a cerca de um
milhão de espetadores e foi exibida não apenas em Portugal,
mas também em Angola e Moçambique.

LUZ NO CINEMA

O

realizador setubalense André Marques voltou a brilhar na Sétima Arte com o filme “Luminita” a ser
selecionado para o programa “Les Nuit en Or 2015”,
organizado pela Academia Francesa de Cinema, realizado em
junho.
A curta-metragem, a quarta de André Marques, foi produzida
com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e já havia conquistado, em 2014, o grande prémio do Festival Internacional
de Curtas-Metragens de Drama, na Grécia, e os Prémios Sophia 2014, da Academia Portuguesa de Cinema, como Melhor
Curta-Metragem de Ficção.
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NOVOS OLHARES
SOBRE A EUROPA

O

concelho de Setúbal foi um dos municípios convidados a participar no encontro “A Europa aos nossos
olhos”, iniciativa de âmbito comunitário conduzida
pela cidade búlgara de Aksakovo.
Durante três dias de trabalho, que integraram também representantes de Igualada, Espanha, e Nughedu Santa Vittoria,
Itália, promoveu-se uma reflexão profunda sobre o futuro da
Europa a partir da experiência adquirida em cada uma das
nações representadas enquanto país membro.
O encontro intermunicipal, em que participou a presidente
da autarquia setubalense, Maria das Dores Meira, é integralmente financiado pela União Europeia, ao abrigo do

ALMENDRALEJO
APROXIMA-SE

QUILÓMETROS
PERCORREM FÉ

S

S

etúbal esteve representada pela presidente da Câmara
Municipal, Maria das Dores Meira, na cidade de Almendralejo, Espanha, numa deslocação realizada a 29
de março no âmbito de um protocolo de cooperação celebrado entre ambos os municípios.
Nas reuniões de trabalho com o alcaide José García Lobato foi
manifestado o desejo de intensificação de projetos de intercâmbio entre as duas regiões, de maneira a promover a partilha de experiências de profissionais dos mais variados setores,
assim como a própria competitividade das economias locais.
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programa “Europa para os Cidadãos”, e inclui eventos
semelhantes nos outros municípios parceiros, entre os
quais Setúbal.

eis ciclistas ligaram a Praça de Bocage, Setúbal, à
Praça de S. Pedro, Vaticano, numa peregrinação de
quase três mil quilómetros destinada a distribuir
uma palavra de esperança pelos doentes oncológicos.
O grupo, no qual se encontravam dois pacientes de cancro da laringe, logrou ultrapassar todas as dificuldades que
o longo percurso apresentou, e, quase um mês depois da
partida, chegou ao destino na data prevista, 13 de maio. Um
dos maiores prémios pela ousada peregrinação foi concedido já no Vaticano, ao serem recebidos pelo Papa Francisco.

DESCARREGADOR EM ITÁLIA

A

vida e obra do setubalense José Miguel da Fonseca,
descarregador de peixe e pintor naïf, está perpetuada num museu etnográfico, inaugurado a 23 de
agosto, em Cento, Itália, que junta pinturas e esculturas a
uma vasta pesquisa documental.
O espaço museológico criado num investimento conjunto
dos municípios de Cento, Ferrara e Bolonha, que contou

na inauguração com a presença da presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, inclui uma
coleção de pintura naïf, outra dedicada ao culto da vaca e
do touro através do olhar do artista e um estudo documental realizado pela mulher do homenageado, a investigadora
francesa Noëlle Perez Christiaens, sobre as diferentes formas de transporte e descargas marítimas no mundo.

PALCO DE SONHO
PARA ENSEMBLE

O

Ensemble Juvenil de Setúbal, constituído por jovens com diferentes níveis de formação musical e
proveniências sociais distintas, atuou a 1 de outubro, Dia Mundial da Música, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
O concerto do Ensemble Juvenil de Setúbal integrou o cartaz da 29.ª edição do Festival Jovens Músicos, destinado a
intérpretes nacionais e estrangeiros residentes em Portugal, transmitido integralmente e em direto pela Antena 2.
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em
portugal
e no
mundo

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

Jornal satírico parisiense Charlie Hebdo sofre ataque terrorista, a tiro, de
radicais islâmicos, de que resultam 12
mortos, entre eles nove jornalistas e
dois polícias, e 11 feridos, o que gera
manifestações de solidariedade pelas
vítimas e pela liberdade de imprensa.
Cinco dias após o atentado, milhares
de pessoas unem-se nas ruas da capital francesa em marcha silenciosa com
a presença de trinta chefes de Estado e
de Governo.

Xanana Gusmão, líder histórico da resistência pela independência de Timor-Leste, demite-se do cargo de primeiro-ministro.

Tribunal de Setúbal arquiva processo da
morte de seis estudantes universitários
ocorrida na Praia do Meco a 15 de dezembro de 2013.

Depois do Luxleaks em 2014, o Swissleaks em 2015. Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação desvenda que HSBC promove gigantesco
esquema de fuga ao fisco, usado por
financiadores de terrorismo e traficantes de armas. Há portugueses a tirar
proveitos do esquema da filial suíça do
banco britânico.

Nélson Évora campeão europeu de triplo salto em pista coberta, em Praga,
República Checa. Antigo campeão do
mundo e olímpico, não conquistava
qualquer medalha em grandes competições desde 2009.

Cristiano Ronaldo entra para a história
do futebol moderno ao vencer a terceira Bola de Ouro, juntando-se no feito a
Cruyff, Platini, Van Basten e Messi.
Alberto João Jardim formaliza pedido
de demissão de presidente do Governo
Regional da Madeira, cargo que ocupa
desde 1978.
Altice fecha compra da PT Portugal,
dona da Meo, aquisição que se materializa em junho com o grupo francês a
passar um cheque de 5,6 mil milhões de
euros à operadora brasileira Oi, naquele
que se assume como o negócio do ano
em Portugal.
Syriza vence eleições na Grécia, ficando apenas a dois deputados de conseguir maioria absoluta, alcançada graças
ao apoio dos Gregos Independentes,
partido de direita nacionalista. Primeiro-ministro Alexis Tsipras diz que país
deixa a austeridade, o medo, a prepotência e anos de humilhação.

Comunicador Jon Stewart, um dos homens mais influentes dos Estados Unidos, anuncia abandono do The Daily
Show, talk show da Comedy Central,
duas décadas depois.
Sacos de plástico passam a ser taxados
a dez cêntimos. Decisão integra pacote
de medidas da Fiscalidade Verde.
Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande
chegam a entendimento para cessar-fogo na Ucrânia em maratona negocial
em Minsk.
Ministro da Economia, Pires de Lima,
assume opção política de escolha da
localização do Barreiro para o novo terminal de contentores de Lisboa.
Leonard Nimoy, ator que ficou famoso pela interpretação do extraterrestre
Spock na série original de Star Trek –
O Caminho das Estrelas, morre aos 83
anos.

Apple anuncia lançamento de relógio
que tira partido de todas as funcionalidades já presentes nos outros produtos
clássicos da marca, como os telemóveis iPhone, os tablets iPad e os computadores portáteis MacBook.
Airbus A320, da Germanwings, despenha-se nos Alpes franceses com 148
pessoas a bordo. A queda, sem sobreviventes, é provocada voluntariamente pelo copiloto, que inicia descida do
aparelho e impede reentrada do piloto
no cockpit.
PSD, liderado por Miguel Albuquerque, conquista 11.ª maioria absoluta
consecutiva na Madeira, as primeiras
eleições regionais do arquipélago sem
Alberto João Jardim.
Bruxelas elimina quotas leiteiras, sistema que, durante trinta anos, limitou a
produção na União Europeia.
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ABRIL

MAIO

JUNHO

Manoel de Oliveira morre aos 106
anos. O decano mundial dos cineastas
trabalha praticamente até ao fim de
uma vida com mais de setenta filmes.

José Mourinho conquista terceiro título
de campeão inglês pelo Chelsea, após
seca de triunfos de quase dois anos e
meio. Sete meses depois, numa época
desconcertante, viria a ser despedido.

Jorge Jesus anunciado como técnico do
Sporting, após seis épocas a treinar Benfica, onde venceu dez títulos, incluindo
três campeonatos. Rivais respondem
com contratação de Rui Vitória.

Biografia de Passos Coelho afirma que
Paulo Portas se demitiu por SMS na
sequência do episódio do “irrevogável”,
mas líder centrista desmente. Amigos
como dantes, dias depois formalizam
coligação pré-eleitoral.

Polémico multimilionário Donald Trump
anuncia candidatura às presidenciais
dos Estados Unidos.

Justiça brasileira determina que Duarte
Lima deve ser julgado por tribunal de
júri pelo homicídio de Rosalina Ribeiro.

Escritora Hélia Correia vence Prémio
Camões 2015, o mais importante galardão da literatura de língua portuguesa.

David Cameron vence eleições no Reino Unido com maioria absoluta, contrariando todas as sondagens.

Líderes europeus dão luz verde ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, o Plano Juncker, de estímulo à
economia, com 315 mil milhões de euros.

Barack Obama e Raul Castro mantêm
conversações históricas no Panamá,
naquele que constitui o primeiro encontro entre presidentes dos Estados
Unidos e de Cuba desde a década de 50.
Combustível normal sai dos postos de
abastecimento, obrigados a disponibilizar gasolina e gasóleo sem aditivos.
Romancista, dramaturgo, poeta e artista plástico alemão Gunter Grass morre
aos 87 anos, contando com um Nobel
de Literatura, atribuído em 1999.
Taxa interbancária Euribor passa para
negativo, reflexo da política monetária
expansionista adotada pelo Banco Central Europeu.
PS apresenta programa macroeconómico de base ao programa eleitoral das
legislativas, alicerçado na recuperação
do mercado de trabalho. António Costa
diz que há alternativa à austeridade.

Trinta e um anos depois, Benfica é bicampeão de futebol.

Sismo com magnitude 7,9 na escala de
Richter causa mais de 8 mil mortos e 22
mil feridos no Nepal.

Irlanda aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo. “Sim” vence referendo com 62,3 por cento dos votos,
quase o dobro do “não”.

Seis meses de trabalho e um jogo do
gato e do rato, com o Banco de Portugal a não conseguir atuar sobre Ricardo
Salgado, é o que sai da comissão parlamentar de inquérito ao BES.
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Europa comemora 70.º aniversário do
desembarque aliado na Normandia, que
precipitou o final da II Guerra Mundial.

B.B. King, rei dos blues, morre aos 89
anos.

Governo reconduz Carlos Costa como
governador do Banco de Portugal.
Sporting faz a festa nos penáltis e vence 75.ª edição da Taça de Portugal em
futebol, quebrando jejum de títulos que
perdurava desde 2008.

Ator Nuno Melo, que iniciou carreira
em 1981 em Setúbal, morre aos 55 anos.

Jorge Sampaio distinguido na primeira
edição dos Prémios Nelson Mandela,
das Nações Unidas, pelo esforço desenvolvido em prol de um mundo melhor.
Judoca Telma Monteiro chega ao ouro
nos I Jogos Europeus, em Baku, Azerbeijão. Participação portuguesa salda-se pela conquista de dez medalhas.
Governo da Grécia convoca referendo
sobre propostas dos credores europeus,
que impõem mais austeridade ao país.
Povo grego responde à Europa com um
“não”.

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Comissão Europeia dita fim das tarifas
de roaming a partir de 15 de junho de
2017.

Protestos públicos dos lesados do BES.
Enquanto decorre processo da negociação da venda do Novo Banco, lesados
do papel comercial do BES realizam
protestos pelo país.

Corpo de menino de 3 anos em praia
turca choca e comove o mundo, tornando-se no símbolo da tragédia daqueles que procuram refúgio na Europa para fugirem à guerra na Síria.

Europa procura lidar com crise dos refugiados. Comissão Europeia aprova
a 10 de agosto programa para atribuir
fundos de 2,4 mil milhões de euros para
acolhimento dos cidadãos.

José Sócrates deixa prisão, quase um
ano depois de ser preso a 21 de novembro de 2014 e três meses após recusar
sair com pulseira eletrónica. Ex-primeiro-ministro, principal arguido da Operação Marquês, passa a estar em prisão
domiciliária, com polícia à porta.

Maria Barroso, mulher de Mário Soares, morre aos 90 anos.
Eusébio trasladado para o Panteão Nacional.
Armando Vara, detido para interrogatório no âmbito da Operação Marquês, de
que José Sócrates é o principal arguido,
fica em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, sendo libertado três meses depois mediante caução.
Maratona negocial mantém gregos no
euro, mas Tsipras é obrigado a ceder a
mais austeridade. Ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, demite-se.
Cavaco Silva marca eleições legislativas
para 4 de outubro e aponta a necessidade de um Executivo apoiado por uma
maioria parlamentar.

Maria de Belém confirma candidatura
a Presidente da República.
Depois do extermínio e das execuções
públicas, a destruição da História. Autodenominado Estado Islâmico, o Daesh, devasta Palmira, cidade Património
Mundial, um dos locais com ruínas romanas mais bem preservadas do mundo.
Grécia negoceia terceiro resgate e Tsipras demite-se. País marca eleições antecipadas para setembro.

Irão aceita cessar programa de armamento nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais.

Governo relança processo de privatização por ajuste direto do Metro e da
STCP do Porto.

Portugal sagra-se campeão do mundo
de futebol de praia, em Espinho.

Usain Bolt cada vez mais histórico. Velocista jamaicano conquista quarta medalha de ouro no duplo hectómetro, em
Pequim, China. Nos mesmos mundiais
de atletismo, Nélson Évora arrecada
bronze no triplo salto.

Ricardo Salgado em prisão domiciliária.
Ex-presidente do BES viria a ser libertado a 11 de dezembro mediante caução
de três milhões de euros, reduzida para
1,5 milhões por alegada insuficiência
económica.

Banco de Portugal negoceia venda do
Novo Banco.

Centenas de taxistas protestam em Lisboa contra transporte de passageiros
por condutores ligados à aplicação eletrónica Uber.
Antigo ministro da Administração Interna Miguel Macedo constituído arguido no processo de investigação de
atribuição de vistos gold.
Syriza vence eleições antecipadas na
Grécia e volta a aliar-se aos Gregos Independentes para formar Governo.
Volkswagen reconhece instalação de
dispositivo de manipulação de emissões em cerca de 11 milhões de carros a
gasóleo produzidos desde 2009.
NASA anuncia que foi avistada água
líquida em Marte, condição essencial
para a existência de vida, através da
análise de imagens recolhidas por sonda lançada dez anos antes. Afinal não
é bem água, mas, sim, sais hidratados.
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Rússia começa a atacar Síria, tal como
Estados Unidos e França, num esforço
para derrotar o Estado Islâmico.

Rompimento de barragem de resíduos
de complexo mineiro de Mina Gerais,
Brasil, arrasta lamas que destroem localidade de Bento Rodrigues. Morrem
15 pessoas e quatro ficam desparecidas
nesta que é também uma tragédia ambiental.

Casal mata 14 pessoas e fere 21 em centro de apoio a doentes mentais de São
Bernardino, Califórnia. Daesh reconhece criminosos como apoiantes.

Coligação PSD-CDS vence legislativas
sem maioria absoluta e Cavaco Silva
reconduz Passos Coelho como primeiro-ministro, cujo Governo cai no Parlamento, mas ainda a tempo de fechar
venda da TAP a privados. PS recolhe
apoios de PCP e Bloco de Esquerda
para garantir base parlamentar maioritária e António Costa é o novo primeiro-ministro.
Seleção portuguesa de futebol carimba
passaporte para o Europeu de 2016 em
França após vencer Dinamarca por 1-0.
Cristiano Ronaldo vence quarta Bota
de Ouro da carreira, que distingue, em
cada época, o melhor marcador dos
campeonatos europeus.
Sócrates colocado em liberdade, com
proibição de sair do País.
Luaty Beirão termina greve de fome de
36 dias em protesto contra prisão preventiva. Rapper foi detido com outros
14 atividades sob alegação de prepararem rebelião em Angola.
China abandona política de limite de
um filho por casal, medida de controlo
da natalidade em vigor desde 1980.
Estado Islâmico reivindica queda de
avião no Egito com 224 pessoas a bordo, na maioria turistas russos de regresso de férias na Tunísia.

José Fonseca e Costa morre aos 82 anos.
Cineasta encontrava-se a realizar novo
filme.
Miguel Oliveira sagra-se vice-campeão
mundial de Moto 3. Com apenas 20
anos, piloto é já o melhor motociclista
português de sempre.
Primeiro-ministro David Cameron exige mudanças para britânicos se manterem na União Europeia.
Membros do autoproclamado Estado
Islâmico lançam vaga de ataques terroristas, em simultâneo, em vários locais
da capital francesa, incluindo a sala de
espetáculos Bataclan, provocando 130
mortos.
Neozelandês Jonah Lomu, um dos melhores jogadores de râguebi de sempre,
morre aos 40 anos.
Cavaco Silva anuncia eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2016.
Parlamento aprova na generalidade
adoção de crianças por casais do mesmo sexo, medida rejeitada na anterior
legislatura mas que agora é aprovada
graças à maioria de esquerda.
Assembleia da República aprova fim
dos exames do 4.º ano do 1.º ciclo.

194

NOS fecha negócios de direitos televisivos com Benfica e Sporting de quase
mil milhões de euros. MEO paga perto
de metade ao FC Porto.
Frente Nacional vence primeira volta
das regionais em França, mas perde depois graças à desistência dos socialistas
nalgumas regiões a favor de concentração de votos nos partidos moderados.
Líderes mundiais reunidos em Paris
na Cimeira do Clima chegam a acordo
para tentar limitar a subida da temperatura no planeta abaixo dos 1,5 graus.
Banif vendido com custos elevados
para contribuintes.
Star Wars regressa dez anos depois com
episódio sete, O Despertar da Força.
PP vence em Espanha mas distribuição
de votos entre PSOE, Podemos e Cidadanos obriga partidos a negociar solução de governação estável.
Platini e Blatter, líderes da UEFA e da
FIFA, suspensos de toda a atividade ligada ao futebol por oito anos, por suspeitas de corrupção.
Paulo Portas anuncia saída da presidência do CDS/PP, cargo que desempenha desde 1998, com interregno entre
2005 e 2007.

fevereiro

março

janeiro

maio

junho

abril

julho

agosto

outubro

setembro

novembro

dezembro
195

196

Estamos a conseguir!

A

nossa cidade deu, nos últimos anos, um enorme salto qualitativo ilustrado nas sucessivas edições deste
anuário.
As páginas referentes ao que aconteceu na nossa cidade e no
nosso concelho em 2015 são mais uma demonstração dessa
transformação reconhecida por boa parte dos que aqui vivem, mas também por aqueles que nos visitam regularmente.
Ouvimos com frequência afirmar que “Setúbal está melhor”,
“mais bonita”, “mais moderna”.
O mérito desta transformação é, acima de tudo, de todos os
setubalenses que acreditam na sua terra. Que sabem que aqui
há futuro…
Na câmara municipal, apenas nos limitamos a abrir as portas
para esse futuro.
Setúbal e a Arrábida sempre foram ponto de atração; sempre
tiveram fortes argumentos para chamar visitantes. Seja pelas
paisagens e praias, seja pela gastronomia de mar, seja pelos
vinhos.
Faltavam-nos, porém, duas coisas: uma prática permanente
de requalificação urbana e disponibilização de equipamentos
que tornasse a cidade mais atraente; depois, faltava-nos um
investimento concertado e sustentado na promoção turística
de Setúbal e Azeitão.
Quanto à requalificação urbana, o esforço municipal tem sido
gigantesco.
Recordo, apenas para reforçar esta ideia, que fomos, no último quadro comunitário de apoio, um dos municípios com
maior número de projetos candidatados e apoiados por fundos comunitários, num valor global que ultrapassou os cinquenta milhões de euros e com forte componente de financiamento municipal associada.
Sem querer ser exaustiva, destaco as transformações que se
fizeram na zona ribeirinha, em especial na Praia da Saúde e

no Parque Urbano da Albarquel; a transformação da Avenida
Luísa Todi; inúmeras intervenções em espaços públicos, nas
quais destaco a intervenção na Avenida Alexandre Herculano e o novo esquema de circulação na principal entrada da
cidade, ainda não concluído; ou ainda a instalação de novos
conjuntos escultóricos em vários locais da cidade, em especial nas suas entradas.
Se falarmos em equipamentos qualificadores, é fundamental
destacar a Casa da Baía, centro de promoção e divulgação
turística e ponto de apoio e reunião para operadores turísticos
do concelho, ou a Casa da Cultura e o Fórum Municipal Luísa
Todi, espaços que, pela sua programação cultural de qualidade, são novos e poderosos fatores de atração de mais públicos
à cidade e de coesão social interna.
Os valores associados à cidade são hoje valores positivos; valores associados ao turismo de natureza, ao bom peixe que
é comido nos restaurantes e vendido no Mercado do Livramento, às nossas praias e à Serra da Arrábida; valores em que
pesa o facto de sermos uma cidade agora virada para o seu
rio e para o mar; uma cidade orgulhosa das suas raízes piscatórias, da condição de cidade de indústrias e de gente de
trabalho.
A nossa grande aposta reside na mudança de perceção externa de Setúbal, ou seja, da ideia que as pessoas fazem da cidade, e, em paralelo, fazer com que os setubalenses acreditem
mais na sua terra, nas suas capacidades.
Estamos a conseguir!

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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