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CâMARA MUNICIPAL

Paços do Concelho
Praça de Bocage
265 541 500
Gabinete da Presidência
gap@mun-setubal.pt
Departamento de Administração Geral 
e Finanças
daf@mun-setubal.pt
Gabinete da Participação Cidadã
gapc@mun-setubal.pt

Edifício do Banco de Portugal
Rua do Regimento de Infantaria 11, n.º 7
265 545 180
Departamento de Cultura, Desporto, 
Direitos Sociais e Juventude

Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, 27-29
265 537 000
Departamento de Ambiente e Atividades 
Económicas
daae@mun-setubal.pt
Departamento de Recursos Humanos
dirh@mun-setubal.pt
Divisão de Habitação Pública Municipal

Antigo Edifício EDP
Estrada dos Ciprestes
Departamento de Obras Municipais
dom@mun-setubal.pt
Departamento de Urbanismo

Antiga Escola Conde Ferreira
Avenida Luísa Todi
Divisões de Educação
des@mun-setubal.pt

Gabinete de Apoio ao Consumidor 
e Empresário
Av. Luísa Todi, 165
Mercado do Livramento, 1.º andar
265 545 390

SEI – Setúbal, Etnias e Imigração
Rua Amílcar Cabral, 4-6
265 545 177 | Fax: 265 545 174
sei@mun-setubal.pt

Divisão de Juventude
Casa do Largo – Pousada da Juventude
Largo José Afonso, 24-25
265 421 082
dijuve@mun-setubal.pt

TURISMO

Casa da Baía de Setúbal
Centro de Promoção Turística
Av. Luísa Todi, 468
265 545 010 | 915 174 442

Posto Municipal de Turismo - Azeitão
Praça da República, 47
212 180 729

Loja municipal “Coisas de Setúbal”
Praça de Bocage – Paços do Concelho
coisasdesetubal@mun-setubal.pt

ESPAçOS CULTURAIS

Biblioteca Pública Municipal
Serviços Centrais
Av. Luísa Todi, 188
265 537 240

Polo da Bela Vista
Rua do Moinho, 5
265 751 003

Polo Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
Estrada Nacional 10, Pontes
265 706 833

Polo de S. Julião
Pct. Ilha da Madeira (à Av. de Angola)
265 552 210

Biblioteca de Azeitão
Rua de Lisboa, 11, V. Nogueira Azeitão
910 567 340

Fórum Municipal Luísa Todi
Av. Luísa Todi, 61-67
265 522 127

Casa da Cultura
Rua Detrás da Guarda, 28
265 236 168

Museu de Setúbal/Convento de Jesus
Praça Miguel Bombarda
265 537 890

Museu do Trabalho Michel Giacometti
Lg. Defensores da República
265 537 880

Galeria Municipal 
do Banco de Portugal
Av. Luísa Todi, 119
265 545 180

Casa Bocage
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
Rua Edmond Bartissol, 12
265 229 255

Casa do Corpo Santo
Museu do Barroco
Rua do Corpo Santo, 7
265 534 402

Cinema Charlot – Auditório Municipal
Rua Dr. António Manuel Gamito
265 522 446

Centro Interpretativo 
do Roaz do Estuário do Sado
Casa da Baía – Av. Luísa Todi, 468
265 545 010 | 915 174 442

EqUIPAMENTOS
DESPORTIVOS

Complexo Piscinas das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 729 600

Piscina Municipal das Palmeiras
Av. Independência das Colónias
265 542 590

Piscina Municipal de Azeitão
Rua Dr. Agostinho Machado Faria
212 199 540

Complexo Municipal de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

Pavilhão Municipal das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 739 890

Pavilhão João dos Santos
Rua Batalha do Viso
265 573 212

UTILIDADE PÚBLICA

Loja do Cidadão
Av. Bento Gonçalves, 30 – D
265 550 200
Balcão CMS: 265 550 228/29/30

Piquete de água 265 529 800
Piquete de gás 800 273 030
Eletricidade 800 505 505

URGêNCIAS

SOS 112

Intoxicações
217 950 143

SOS Criança
808 242 400

Linha Saúde 24
808 242 424

Centro Hospitalar de Setúbal
265 549 000

Hospital Ortopédico do Outão
265 543 900

Companhia Bombeiros Sapadores
265 522 122

Linha Verde CBSS
800 212 216

Bombeiros Voluntários de Setúbal
265 538 090

Proteção Civil
265 739 330

Proteção à Floresta
117

Capitania do Porto de Setúbal
265 548 270

Comissão Proteção Crianças
e Jovens de Setúbal
265 550 600

PSP
265 522 018

GNR
265 522 022
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4 PRIMEIRO PLANO Setúbal está celebrar o Dia de Bocage e da Cidade, 15 de Setembro, com um programa ao longo     
do mês. As Comemorações Bocagianas proporcionam cultura, desporto e lazer para todos os públicos.
7 LOCAL Exército escolhe Setúbal para realizar as suas comemorações, com atividades a decorrer até outubro. A cidade 
continua a ajudar quelimane, em Moçambique, agora com uma quantidade impressionante de livros.
12 TURISMO Entre o rio e a serra, o novo café-bar Cais da Gávea abriu portas para renovados momentos de lazer.              
A Feira de Sant’Iago esteve este ano com apetite aguçado pelos sabores da gastronomia setubalense. 
15 FREGUESIA Do velho se fez o novo “Sonho de Gerações”, espaço de lazer para todos em Praias do Sado. No Alto           
da Guerra há mais mobilidade para a população, enquanto S. Sebastião investiu no conforto de escolas.
16 PLANO CENTRAL Um projeto inédito, no estuário do Sado, empenha esforços na preservação e repovoamento           
de cavalos-marinhos. Os animais em vias de extinção ganham nova esperança no SeahorseHatchery.
18 CULTURA A inédita Mostra de Artes Performativas em Setúbal partilhou expressões artísticas e a Festa do Teatro 
repetiu o êxito em quatro dezenas de espetáculos. A cidade recordou José Afonso nos 90 anos do nascimento.
22 EDUCAÇÃO Novos caminhos para o ensino e para a educação estiveram em reflexão numa conferência que se 
constitui uma referência para o concelho. As férias letivas foram ocupadas com qualidade nos Ateliers de Verão.
24 CIDADANIA O Nosso Bairro, Nossa Cidade esteve em destaque na Feira de Sant’Iago em stand próprio. Os moradores 
ativos já preparam novo encontro para apresentar propostas para os dois últimos anos do programa.
25 DESPORTO A adrenalina esteve em alta rotação na Rampa da Arrábida, em ano de regresso da competição ao 
Campeonato de Portugal. João Fonseca foi o vencedor absoluto numa prova com mais de meia centena de pilotos.
26 ACADEMIA Artes cénicas são partilhadas com a comunidade num projeto que junta estudantes e docentes                    
do Politécnico. Uma descoberta de um investigador setubalense melhora a eficácia de um tratamento da diabetes.
27 RUMOS Ana quintino, 29 anos, é uma artista plástica que comunica pela arte, seja pintura, escultura ou outra 
manifestação. Está em constante reflexão mas nunca abandona o sentido de criação para ela e para os outros.
28 RETRATOS Clube para comunicação, convívio e desenvolvimento criativo e profissional. Valeriya Kalyuga escolheu 
Setúbal para abrir o Choco Louco – Clube Social, em formato anticafé, conceito originário da Rússia.  
29 INICIATIVA Um grupo de homens marca a diferença na reflexão das questões de igualdade de género. Juntos, 
dinamizam a campanha “Sou homem para isso!”, uma ação local já com impacte a nível nacional.
30 MEMÓRIA No século passado, o antigo Balneário Doutor Paula Borba era local privilegiado de banhos, e o quotidiano 
sadino contava com icónico Café A Brasileira. Setúbal, antes Cetóbriga, contou sempre com tradição gastronómica.
32 PLANO SEGUINTE A Semana do Mar, a decorrer até 29 de setembro, propõe emoções e descobertas náuticas.               
À beira-rio, há motos com identidade em evento de referência na cidade que acolhe, em outubro, inédito Film Fest.
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Somos um dos concelhos com mais forte identidade no nosso país; somos uma cidade reconhecível 
por variadíssimos motivos, desde as fantásticas paisagens e praias, saborosa gastronomia 
e apurados vinhos, até ao nosso Vitória Futebol Clube e ao nosso sotaque.
Somos reconhecidos como terra de trabalho e de gente trabalhadora, uma terra que, à cabeça desta 
importante região que é a península de Setúbal, gera riqueza.
Há quem defenda, com base em análises parcelares, que Setúbal é das mais pobres regiões do país, 
visão que pouco se enquadra com a realidade que conhecemos.
Falo da realidade de uma região que acolhe algumas das mais importantes empresas do país 

e que mais contribui para o seu Produto Interno Bruto; da realidade 
da redução permanente do desemprego, que fez com que o nosso 
concelho tivesse registado, em junho de 2019, o menor número 
de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação 
Profissional em meses homólogos desde 2004, ou seja, em junho 
de 2004 estavam inscritos no Centro de Emprego de Setúbal 6.501 
desempregados, número que, em junho de 2019 correspondia a 3.061 
desempregados. 
Este é um dado de que todos nos devemos orgulhar.
Significa isto que o concelho, com a sua dinâmica económica, 
induzida expressivamente por políticas expansivas de investimento 
municipal, não só recuperou da crise que se acentuou, a partir de 2011, 
com a intervenção da troika, como conseguiu reduzir, em números 
consideráveis, o desemprego, colocando-o num patamar inédito nos 
últimos 15 anos, o que faz com que o valor percentual “roce” o pleno 
emprego.
Este resultado deve-se também, como é evidente, à dinâmica económica 
gerada por muitos empresários, e não só, que, bastante motivados pela 

força das intervenções municipais, acreditaram que Setúbal podia ser muito mais do que aquele 
diamante em bruto que todos admirávamos e desejávamos lapidar.
A dinâmica económica e social de Setúbal reflete-se, igualmente, no nível de rendimentos pagos 
no concelho.
Revela o Instituto Nacional de Estatística em números recentemente divulgados que, em 2017, 
o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo 
foi de 8.687 euros em Portugal. 
Foram, contudo, apenas 64 os municípios que apresentaram valores superiores à referência 
nacional, destacando-se, com valores acima de dez mil euros, o município de Setúbal. 
Além de Setúbal, há ainda mais três municípios da península entre estes 64 concelhos com 
rendimentos acima dos dez mil euros. 
Importa realçar que, em matéria de desigualdade de rendimentos e ainda de acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística, Setúbal está, significativamente, abaixo da média nacional, o que significa 
que aqui as diferenças salariais são mais reduzidas.
Seremos, então, uma das mais pobres regiões do país?
A resposta é, para nós, inequívoca.
Mas, não o sendo, reafirmamos o que defendemos há anos em matéria de classificação da península 
na Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, as famosas NUTS, a classificação 
estatística que determina, também, a forma como são distribuídos os fundos comunitários. 
Somos claramente favoráveis, tal como, aliás, afirmei publicamente em 2016, a que se altere 
a classificação de Setúbal e da península a que dá nome nesta nomenclatura de forma a que se 
promova uma distribuição dos fundos comunitários de acordo com as reais necessidades da região 
e do país.
É neste preciso contexto que importa recordar que o atual regime jurídico das autarquias locais foi 
consagrado na Lei 75/2013, sendo Pedro Passos Coelho primeiro-ministro, e foi com esta lei que se 
alteraram as NUTS, reduzindo a distribuição de fundos comunitários à Península de Setúbal, como 
NUTS 3. 
Agora, os que apoiaram essa lei aparecem como campeões da caça ao subsídio, com o artificioso 
argumento de que a Península de Setúbal, do seu ponto de vista, seria a quarta sub-região mais 
atrasada do país. 
Alguém acredita? 
É claro que não é. 
Mas este falso argumento serve para defender ou para denegrir a nossa região?
Estes argumentos esbarram com a realidade, porque Setúbal é, como já disse, uma cidade e uma 
região com identidade, com orgulho de si própria, com projeção nacional e internacional. 
Se queremos mais fundos para a Península de Setúbal? 
Sim, queremos! 
Mas é pelo muito que já fizemos e pelo muito que queremos fazer, a bem de Setúbal e da sua 
população.
Sim, claro que queremos, porque Setúbal e a sua península poderão, desta forma, ultrapassar mais 
rapidamente bloqueios ao seu crescimento, em particular através do recurso a financiamento 
comunitário que promova mais e melhor desenvolvimento e criação de emprego na região e, assim, 
possa reduzir a dimensão da enorme massa laboral que, diariamente, daqui sai para ir trabalhar 
para a margem norte do Tejo.

Somos uma das 
mais pobres 
regiões do país?

O nosso concelho registou, em 

junho de 2019, o menor número 

de desempregados inscritos 

no Instituto de Emprego e 

Formação Profissional em 

meses homólogos desde 2004

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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desenvolvimento verificado no 
concelho, com obras estruturan-
tes para a melhoria da qualidade 
de vida, aliadas a novas dinâmicas 
económicas, impulsionadas por 
políticas expansivas de investi-
mento municipal, esteve em des-
taque nas comemorações do Dia de 
Bocage e da Cidade.
“Celebramos os feitos coletivos e a re-
novação acelerada da cidade e do 
concelho que, nos últimos anos, deu 
nova luz e brilho a esta terra”, subli-
nhou a presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das Dores 
Meira, na sessão solene evocativa 
do feriado municipal, realizada no 
15 de Setembro, defronte dos Paços 
do Concelho.
A autarca, confrontando opiniões 
baseadas “em análises parcelares”, 
que apontam Setúbal como uma das 
regiões mais pobres do país, apre-
sentou um conjunto de argumentos 
que demonstram uma conjuntura 
drasticamente diferente, para me-
lhor.
“A dinâmica económica, induzida 
expressivamente por políticas expan-
sivas de investimento municipal, não 
só recuperou [o concelho] da crise que 
se acentuou, a partir de 2011, com a 
intervenção da troika, como conseguiu 
reduzir, em números consideráveis, o 
desemprego, colocando-o num pata-
mar inédito nos últimos 15 anos”.
Maria das Dores Meira sublinhou 
que Setúbal é “uma região que aco-
lhe algumas das mais importantes 
empresas do país e que mais contribui 
para o Produto Interno Bruto”, enal-
tecendo dados do território como 
“a redução permanente do desempre-
go, que fez com que o concelho tivesse 
registado, em junho de 2019, o menor 
número de desempregados inscritos no 
Instituto de Emprego de Setúbal desde 
2004.”
Um resultado que, frisou, se deve 
igualmente “à dinâmica económica 

Festa enaltece concelho dinâmico

O
O feriado municipal é dia de festa, mas também de reflexão. No 15 de Setembro olha-se para 

o que está feito e redobra-se a determinação para o que está por fazer. Há desenvolvimento 
e uma nova dinâmica a fazer crescer o concelho. Este é o dia do orgulho setubalense, mesmo 

dos que nasceram longe. É o Dia de Bocage e da Cidade. Porque este é um dia de festa

gerada por muitos empresários, e não 
só, que, bastante motivados pela força 
das intervenções municipais, acre-
ditaram que Setúbal podia ser muito 
mais do que aquele diamante em bruto 
que todos admirávamos e desejávamos 
lapidar”.

Crescimento 
em várias frentes

Esta evolução positiva destacada por 
Maria das Dores Meira materializa-
se em diferentes dimensões, seja da 
regeneração urbana, à segurança, 
como do ambiente aos transportes, 
mas também em setores como a 
cultura, o desporto e, em particular, 
o turismo, que tem registado um 
crescimento exponencial. 
Este desenvolvimento, enumerou 
a autarca, traduz-se de diferentes 
formas, tais como novas infraes-
truturas rodoviárias, muitas delas 
já operacionais, e projetos prontos 
para arrancar a muito breve prazo, 
de que é exemplo “o terminal inter-
modal da Praça do Brasil”, a que se 
junta a “forte aposta na valorização 
das infraestruturas turísticas e das 
praias”.
A aposta no turismo, “absoluta-
mente ganha”, frisou a autarca, teve 
como aliado o programa Arrábida 
sem Carros que, entre outros, im-
plementou um novo esquema de 
acessos que valoriza o transpor-
te público e reduz a utilização do 
transporte particular numa zona 
protegida especialmente sensível.
“Ganha o meio ambiente, ganham os 
utentes das praias e, acima de tudo, 
ganha a segurança de todos os que 
vão a banhos em Setúbal, agora a pre-
ços muito mais reduzidos se forem de 
autocarro, graças à criação do Passe 
Navegante, medida assumida, ideali-
zada e financiada pelos municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa.”
Nesta matéria, Maria das Dores 

Meira frisou a “mudança histórica 
de valorização do transporte públi-
co de passageiros na AML”, na qual 
o município de Setúbal investe, 
anualmente, dois milhões e 61 mil 
euros, e que, em breve, recebe um 
“concurso para a nova concessão, que 
trará mais oferta, melhor rede e mais 
qualidade”.
Já “a grande e histórica obra das ba-
cias de retenção da Várzea, iniciativa 
municipal financiada por fundos co-
munitários, além de resolver o velho e 
grave problema da cidade em matéria 
de cheias, aposta no respeito ambien-
tal de uma zona urbana com funções 
ecológicas e que será ainda mais va-
lorizada com a futura construção do 
Parque Urbano da Várzea”.
A presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal alertou, contudo, para a 
necessidade de revisão da classifi-
cação da península no que respei-
ta à Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos, 
“de forma a que se promova uma dis-
tribuição dos fundos comunitários de 
acordo com as reais necessidades da 
região e do país”.
Nesta matéria, realçou, “Setúbal é, 
no contexto dos 18 municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, um dos con-
celhos com maior taxa de execução” 
de fundos comunitários, em parti-
cular em ações de regeneração ur-
bana, no qual Setúbal surge como o 
“quarto município com mais fundos já 
aplicados”.

Concelho distingue mérito

A sessão solene do Dia de Bocage 
e da Cidade contou com uma ho-
menagem aos trabalhadores apo-
sentados da Câmara Municipal de 
Setúbal, aos quais Maria das Dores 
Meira endereçou um agradeci-
mento especial “pelo empenho que 
colocaram no serviço que prestaram à 
população setubalense e à autarquia”.

Durante a cerimónia do feriado mu-
nicipal de 15 de Setembro, como 
é tradição, a Câmara Municipal de 
Setúbal  agraciou com medalhas ho-
noríficas personalidades e entida-
des que se destacam ou destacaram 
de forma particularmente notória e 
nas mais diversas áreas da socieda-
de, tendo sido atribuídas, este ano, 
quarenta e duas distinções.
“Uma homenagem àqueles que mais 
se destacam naquilo que fizeram e fa-
zem pelos outros e pela sua terra. Não 
precisam de ter aqui nascido. Preci-
sam, acima de tudo, de saber o que 
é ser setubalense e de saber partilhar 
este viver sadino feito de trabalho, 
solidariedade e amizade”, frisou a 
autarca.
José Afonso, que teria completado 
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Festa enaltece concelho dinâmico

90 anos no passado dia 2 de agos-
to, foi agraciado com a Medalha de 
Ouro da Cidade e com o estatuto de 
Cidadão Honorário de Setúbal, um 
reconhecimento pela importância 
do cantautor “na edificação de um 
Portugal livre e democrático”.
O Hospital de São Bernardo, a co-
memorar 60 anos de existência, re-
cebeu a Medalha de Prata, distinção 
recebida pelo presidente do Con-
selho de Administração do Centro 
Hospitalar de Setúbal, Manuel Ro-
que.
Na classe Atividades Culturais, o 
município distinguiu o historiador 
Albérico Afonso e o artista plásti-
co Andreas Stöcklein, autor, entre 
outros projetos de arte pública em 
Setúbal, dos painéis de azulejos que 

cobrem as paredes do túnel do que-
bedo.
A cantora e acordeonista Celina de 
Piedade foi outra das homenageadas 
no quadrante cultural, numa classe 
que distinguiu, ainda, o artista plás-
tico José Matos Cardoso, a professo-
ra e diretora do Coral Infantil de Se-
túbal, Isabel Mendes, o escultor João 
Duarte, o ator e encenador José Ma-
ria Dias, a professora e proprietária 
da galeria de arte Casa da Avenida, 
Maria João Frade, e, a título póstu-
mo, o fundador do Núcleo de Poesia 
de Setúbal, Henrique Mateus.
A Escola Secundária du Bocage, o 
diretor do Serviço de Pediatria Mé-
dica e do Departamento da Mulher 
e da Criança do Hospital de São 
Bernardo, Luís Caturra, e os médi-

cos Ricardo de Almeida Santos, Gil 
Sousa, Manuel Faia e Luís Soares fo-
ram distinguidos na classe Ciência e 
Tecnologia.
O oftalmologista David Martins 
recebeu igualmente uma meda-
lha honorífica na classe de mérito 
científico e tecnológico, a mesma 
em que também foram reconheci-
dos a cardiologista quitéria Rato e 
os biólogos José da Costa Pereira, 
do projeto de preservação de cava-
los-marinhos SeaHorse Hatchery, 
e Raquel Gaspar, da Ocean Alive e 
impulsionadora do programa de 
proteção das pradarias marinhas 
“Guardiãs do Mar”.
Na classe Comércio, os homenagea-
dos foram o decorador João Maria, 
o empresário de restauração Otávio 

Teixeira e o gestor Luís Fernandes.
Na de Desporto foram distinguidos 
com a Medalha de Honra da Cidade 
os treinadores de futebol do Sport 
Lisboa e Benfica Bruno Lage e Ale-
xandre Raminhas da Silva. “Fico 
grato por a minha cidade se lembrar de 
mim, de perceber que sou um homem 
de Setúbal”, afirmou Bruno Lage, 
que dedicou a medalha ao pai Fer-
nando Nascimento. 
A Associação de Ténis de Mesa de 
Setúbal, o Centro Ciclista Azeito-
nense, os dirigentes associativos 
Estêvão Monteiro Coutinho, Henri-
que Santos, Joaquim José Cambolas 
Marques dos Santos e João Botelho 
e o professor Nuno Miguel Cremon 
de Lemos foram, igualmente, agra-
ciados na classe Desporto.

Em Associativismo e Sindicalismo 
foram distinguidos a Associação de 
Solidariedade Social de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, o funda-
dor do Externato Rumo ao Sucesso, 
Diamantino dos Ramos Afonso, os 
dirigentes associativos Nuno Guer-
reiro Soares, Sertório Herrera e José 
Colaço da Silva, o antigo dirigente 
sindical e associativo Possidónio 
Chitas e a UNISETI – Universidade 
Sénior de Setúbal.
Já na classe Paz e Liberdade, Setúbal 
agraciou, a título póstumo, o antigo 
vereador da Câmara Municipal de 
Setúbal, eleito pela CDU, Ruben de 
Carvalho, enquanto, na classe Tu-
rismo, foi distinguido Duarte Ma-
chado, também antigo vereador da 
autarquia sadina, eleito pelo PSD.
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Feriado aberto a todos
Espaços municipais revelados como nunca antes, fotografias que recordam uma Setúbal do tempo do preto e branco e um navio batizado 
em honra da cidade. As comemorações do Dia de Bocage e da Cidade foram preenchidas e ultrapassaram o próprio 15 de Setembro. 
E a população foi a convidada de honra

O Dia de Bocage e da Cidade incluiu, 
à margem das cerimónias proto-
colares, um vasto programa de ini-
ciativas, com destaque para visitas a 
instalações municipais e a inaugu-
ração de estruturas que recuperam 
memórias antigas de Setúbal.
O Parque Municipal de Poçoilos, in-
fraestrutura de apoio que torna pos-
sível um conjunto alargado de servi-
ços autárquicos de Setúbal, recebeu, 
na manhã do 15 de Setembro, mais 
de uma centena de pessoas numa vi-
sita guiada pelo Executivo e técnicos 
municipais.
A iniciativa “Poçoilos de Portas 
Abertas” mostrou aos visitantes os 
resultados de um conjunto de inter-
venções que tornaram a infraestru-
tura operacional num espaço com 
melhores condições para os tra-
balhadores e capaz de dar resposta 
mais eficaz às necessidades que se 
registam no quotidiano do concelho.
Entre várias curiosidades, os visi-
tantes descobriram, por exemplo, 
que laboram nas instalações de Po-
çoilos trezentos funcionários, ga-
rantindo-se a manutenção de 250 
viaturas da frota municipal e asse-
gurando-se a realização de quatro a 
cinco mil intervenções, por ano, em 

todo o concelho, seja em edifícios 
municipais, seja no parque habita-
cional.
De portas abertas estiveram tam-
bém, no Dia da Cidade, os Paços do 
Concelho e a Casa Bocage, que in-
cluiu visitas guiadas à exposição per-
manente que percorre a cronologia 
da vida e obra bocagiana, começan-
do na própria família do poeta e ter-
minando na forma como foi inter-
pretado após a morte em 1805.

Reviver a cidade

Também no âmbito das comemora-
ções, cinco estruturas, distribuídas 
por diferentes espaços públicos da 
cidade, partilham, desde o 15 de Se-
tembro, imagens antigas de Setúbal 
captadas pelo fotógrafo Américo Ri-
beiro.
Os suportes, em formato de mobi-
liário urbano, revelam como eram, 
noutros períodos da história da ci-
dade, os locais onde cada uma das 
fotografias estão expostas.
O conjunto de estruturas, todas elas 
com fotos da autoria de Américo Ri-
beiro, está presente na Praça de Bo-
cage, perto da glorieta a Luísa Todi 
localizada na avenida homónima, no 

Miradouro de São Sebastião, na zona 
das Fontainhas próximo da Rotunda 
das Sardinhas e na Praça Vitória 
Futebol Clube. 

Em ritmo festivo

As comemorações do Dia de Bocage 
e da Cidade incluíram a tradicional 
cerimónia do hastear da bandeira 
no edifício dos Paços do Concelho, 
acompanhada pela interpretação do 
Hino do Município pela cantora Su-
sana Martins e pelo Coro do Municí-
pio Afina Setúbal.
Seguiu-se uma homenagem a José 
Afonso, com o Coral Infantil de Se-
túbal a interpretar as músicas “Can-
ção de Embalar” e “Os Índios da 
Meia Praia”.
As comemorações incluíram a de-
posição de flores na estátua de Boca-
ge pela Câmara Municipal, juntas de 
freguesia e outras entidades e asso-
ciações do concelho e uma dramati-
zação de alguns poemas do poeta sa-
dino pela Associação Cultural TOMA 
– Teatro Oficina Multi Artes.
Outro momento especial foi a pre-
sença na frente ribeirinha do NRP 
Setúbal, navio da Marinha Portu-
guesa que atracou no cais 2 do porto 

setubalense e promoveu, ao longo do 
dia, visitas abertas à população.
O Dia de Bocage e da Cidade reser-
vou, no passeio junto da entrada da 
Casa da Baía, a Mostra de Saberes e 
Sabores, que destacou produtos re-
gionais de Setúbal e incluiu traba-
lhos de artesanato ao vivo.
O espetáculo musical “Celina da Pie-
dade e as Vozes do Cante convidam 
Vitorino”, na Praça de Bocage, mar-
cou o encerramento da programação 
do 15 de Setembro.
As Comemorações Bocagianas in-
cluíram, no dia 14 de manhã, a já 
tradicional Regata de Banheiras e 
Insólitos, prova fluvial com embar-
cações feitas com materiais recicla-
dos, que proporcionou momentos 
de boa disposição no Parque Urbano 
da Albarquel.
Da parte da tarde, o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho acolheu o lan-
çamento dos três últimos volumes 
da obra completa de Bocage, pelo 
Centro de Estudos Bocageanos, e, na 
Galeria Municipal do 11, foi inaugu-
rada a exposição “Calafates & outras 
profissões ligadas à atividade marí-
tima”, patente até 23 de novembro 
no âmbito das Comemorações do 
Bicentenário do Nascimento de An-

tónio Maria Eusébio. Um encontro 
de bandas filarmónicas animou o 
coreto da Avenida Luísa Todi ao fi-
nal da tarde do dia 14, com a parti-
cipação de conjuntos das sociedades 
filarmónicas União Arrentelense e 
Perpétua Azeitonense.
A véspera de feriado municipal fi-
cou ainda marcada por momentos 
de teatro, música, cinema e dança, 
proporcionados pela Noite Boca-
giana nas ruas da Baixa comercial, 
com a Associação Cultural TOMA e 
a FunParra a realizarem um itine-
rário de animação de rua, Marcone 
Cruz e Marquinhos Fari a propor-
cionarem um espetáculo de danças 
tradicionais brasileiras no Largo 
da Misericórdia e o Trio Alcatifa a 
levar música ao Largo da Ribeira 
Velha.
Já o cinema esteve em destaque no 
Miradouro de São Sebastião com a 
exibição de curtas-metragens do 
Best of Vila do Conde.
Em paralelo, na Praça de Bocage, 
realizou-se o concerto de encerra-
mento, do ciclo de espetáculos Fado 
em Setúbal e, entre os dias 13 e 15, 
o Clube de Ténis de Setúbal acolheu 
um torneio internacional de ténis 
em cadeira de rodas.
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Cidade recebe Exército
Setúbal é, em 2019, o quartel-general das comemorações do Dia do Exército, com um programa eclético 
de atividades centrado em outubro. Um dos destaques do evento, que arrancou em setembro com um concerto 
pela Orquestra Ligeira do Exército, é uma parada e desfile militar na Avenida Luísa Todi

A AML – Área Metropolitana de 
Lisboa e a Marinha Portuguesa 
assinaram, a 3 de julho, um pro-
tocolo de colaboração para a ins-
talação de uma sirene no sistema 
de aviso e alerta de tsunami do 
Estuário do Tejo. 
A implementação de um sistema 
de aviso e alerta de tsunami é um 
dos investimentos previstos no 
Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da AML. O 
projeto, financiado pelo Progra-
ma Operacional para Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos, no âmbito do Portugal 
2020, visa o reforço do sistema 
regional e municipal de aviso e 
alerta, através da implementa-
ção de um sistema de divulgação 
à população de aviso de tsunami.
Além do equipamento, que in-
clui dispositivos de aviso sonoro 
e painéis digitais para dissemi-
nação de avisos e informação 
pública, sinalética normalizada 
para percursos de evacuação e 
pontos de encontro, o investi-
mento engloba ações de sensibi-
lização da população.
O objetivo é dotar as populações 
de conhecimentos sobre os pro-
cedimentos a ter em caso de tsu-
nami.

A Câmara Municipal de Setúbal 
adotou um conjunto de medidas 
para fazer face à situação de crise 
energética decorrente da greve dos 
motoristas de transporte de maté-
rias perigosas, realizada entre os 
dias 12 e 18 de agosto.
O vereador Carlos Rabaçal anun-
ciou em reunião da Comissão Mu-
nicipal de Proteção Civil, no dia 12, 
as medidas adotadas internamente 
para reduzir ao máximo o consumo 
de combustíveis e garantir os servi-
ços básicos à comunidade perante 
a Declaração de Situação de Crise 
Energética emitida pelo Conselho 
de Ministros a 9 de agosto e do Des-
pacho Conjunto n.º 63, de dia 7, de 
prestação de serviços mínimos para 
o período da greve.
A redução de serviços de obras mu-

Crise de combustíveis impõe medidas preventivas

Sistema
de alerta
controla
tsunamis

atraiu cerca de um milhar de pes-
soas à emblemática praça setuba-
lense para assistir a um espetáculo 
com um reportório de pop e rock, 
com perto de duas horas, integrado 
nas Comemorações Bocagianas.
O espetáculo contou com a presen-
ça, entre outros, do vice-presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Pis-
co, e, em representação do Estado

Um concerto pela Orquestra Ligei-
ra do Exército, a 13 de setembro, 
na Praça de Bocage, marcou o ar-
ranque das comemorações, em Se-
túbal, do Dia do Exército 2019, com 
a cidade a servir de quartel-general 
a um programa de atividades a rea-
lizar entre setembro e outubro. 
A formação musical militar, a cele-
brar quatro décadas de existência, 

-Maior do Exército, o major-gene-
ral Figueiredo Feliciano. 
O Dia do Exército, que se cumpre a 
26 de outubro, dinamiza na cidade 
um conjunto de iniciativas entre os 
dias 19 e 27, com palestras, sessões 
literárias, um espetáculo equestre, 
exposições e demonstrações mili-
tares, entre outras.
Destaque para uma celebração eu-

nicipais, bem como daqueles que 
não fossem de socorro e manuten-
ção da higiene urbana e saúde pú-
blica, e ainda das deslocações para 
fora do concelho foram algumas 
medidas adotadas.

Já as viagens de autocarros munici-
pais para visitas e excursões fora do 
concelho foram suspensas.
A autarquia definiu, igualmente, que 
veículos municipais que possuem 
cartão de abastecimento deviam re-

posta de cerca de um mês, caso a 
greve e a situação de crise energéti-
ca se tivessem prolongado.
O Serviço Municipal de Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal acom-
panhou também de perto a situação 
nos cinco postos de abastecimento 
da Rede Nacional de Emergência, 
através de uma monitorização re-
gular dos níveis de combustível 
disponíveis.
Todos os representantes de en-
tidades que integram Comissão 
Municipal de Proteção Civil trans-
mitiram, igualmente, na reunião, 
realizada no quartel dos Sapadores 
de Setúbal, as respetivas medidas 
adotadas internamente com vista a 
assegurar os serviços prioritários e 
a reduzir os consumos de combus-
tíveis.

carística, na Igreja de São Julião, a 
27, às 10h30, com transmissão em 
direto na RTP 1, seguida de uma 
cerimónia no Largo José Afonso, às 
12h00, com desfile e parada militar 
na Avenida Luísa Todi
Antes, ainda em setembro, de 23 a 
27, o programa comemorativo pro-
põe a iniciativa “O Exército junta-
se à Escola”.

correr aos postos da GALP e que as 
viaturas da Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Setúbal e do Ser-
viço Municipal de Proteção Civil e 
Bombeiros se abasteciam em postos 
da Rede Nacional de Emergência.
Estas medidas incluíram as juntas 
de freguesia, em concreto os veí-
culos que utilizam o posto de abas-
tecimento do Parque Municipal de 
Poçoilos, o qual dispunha, no início 
da crise energética, de uma capaci-
dade para cerca de 15 dias. 
Um dos objetivos da autarquia con-
sistiu em manter o veículo munici-
pal de transporte de combustíveis 
com os depósitos cheios, em situa-
ção de reserva exclusiva para apoio 
a operações de proteção civil.
Com as medidas tomadas, a autar-
quia teria uma capacidade de res-

lo
ca

l

HOMENAGEM. O capitão de mar e guerra Luís Lavrador 
despediu-se, a 9 de setembro, das funções de capitão 
do porto de Setúbal, num jantar realizado na Casa 
da Baía, que contou com os presidentes das câmaras 
municipais de Setúbal e Alcácer do Sal, entre outras 
individualidades. Luís Lavrador, que ocupava o cargo 
desde outubro de 2016, passou o testemunho ao capitão 
de fragata Jorge Alcobia Portugal.
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O novo esquema de circulação implementa-
do na entrada norte da Avenida dos Cipres-
tes, que resulta numa otimização do fluxo 
de tráfego e na melhoria das acessibilidades 
rodoviárias naquela área da cidade, está em 
funcionamento desde o dia 22 de agosto. 
A abertura do prolongamento da Avenida 
de Moçambique é uma das novidades des-
te novo esquema de circulação rodoviária, 
desenvolvido e executado pela Câmara Mu-
nicipal no âmbito do estudo urbanístico do 
futuro Parque Urbano da Várzea e Zona En-
volvente.
Este novo troço de via, localizado a norte do 
futuro equipamento de lazer da cidade, que 
agora permite a ligação rodoviária e pedonal 

Trânsito otimizado
nos Ciprestes

A mobilidade rodoviária saiu reforçada na zona dos Ciprestes com um renovado esquema 
de circulação. A solução resulta de novas ligações viárias, como o prolongamento da 
Avenida de Moçambique, e a alteração de trânsito na Avenida dos Ciprestes

A renovada Rampa das Baleias, ponto de 
acesso para a náutica de recreio no Estuário 
do Sado, de acesso gratuito, foi inaugurada a 
25 de julho pela ministra do Mar, numa ce-
rimónia que contou com a presença da presi-
dente da Câmara Municipal.
A empreitada de reabilitação da rampa va-
radouro e esporão adjacente em Santa Ca-
tarina, na freguesia do Sado, liderada pela 
APSS – Administração dos Portos de Setúbal 
e Sesimbra, conferiu melhores condições de 
acesso ao rio, ao mesmo tempo que promove 
a qualidade de utilização pública da infraes-
trutura.
Na inauguração, a ministra do Mar, Ana Paula 
Vitorino, salientou a prioridade da interven-
ção na rampa, “uma vez que a mesma se encon-
trava deteriorada pelo longo tempo de vida útil e 
pela ausência de operações de manutenção”.
A presidente da autarquia, Maria das Dores 
Meira, sublinhou que a Rampa das Baleias re-
presenta a relação existente entre o mar, a ci-
dade e as pessoas. “É extremamente importante 
para o desenvolvimento económico da cidade.” 
A intervenção da APSS representou um in-
vestimento de 45 mil euros, ao qual acresceu 
mil euros para melhoria do acesso à estrada 
N10-4. “Temos feito o esforço de manter esta 
infraestrutura, até porque, foi sempre muito so-
licitada”, frisou a presidente do Conselho de 
Administração da APSS, Lídia Sequeira.

Obra renova
acesso ao rio
para náutica

As avenidas dos Ciprestes e Manuel Maria de 
Portela estão a ser reabilitadas no âmbito do 
Ciclop7 – Rede Ciclável e Pedonal da Penín-
sula de Setúbal, projeto intermunicipal da 
marca Território Arrábida, que inclui os con-
celhos de Palmela e de Sesimbra, com a cria-
ção de novas soluções de mobilidade urbana.
No caso de Setúbal, esta ação, um investimen-
to de 413 mil 101,26 euros, comparticipado 
em 206 mil e 550,53 euros pelo Programa 
Operacional Regional Lisboa 2020, a de-
correr desde 28 de junho, abrange um troço 
rodoviário e pedonal compreendido entre o 
final da Avenida 5 de Outubro e o limite norte 
do concelho de Setúbal, numa extensão total 
de aproximadamente três mil metros. 

Mobilidade
reforçada

em projeto
ciclável

à Avenida dos Ciprestes, foi criado ao abrigo 
de um protocolo de colaboração celebrado 
entre a autarquia e a Lidl & Companhia.
Outra das novidades desta reformulação 
viária que melhora a fluidez do tráfego auto-
móvel naquela zona, incluindo as acessibili-
dades ao Bairro do Liceu, diz respeito à alte-
ração do esquema de circulação na Avenida 
dos Ciprestes, no troço compreendido entre 
a Avenida Avelar Brotero e a interseção com 
a Avenida de Moçambique.
Neste lanço da Avenida dos Ciprestes, o trân-
sito automóvel tem agora um único sentido 
na circulação, concretamente sul/norte (em 
direção a Palmela), garantindo um maior 
fluxo para os automobilistas provenientes da 

A intervenção engloba a criação de uma nova 
ciclovia em todo este trajeto, que passa a in-
tegrar a rede ciclável disponível na cidade e, 
futuramente, ficará ligada a um troço a criar 
no concelho de Palmela.
Além da construção do novo troço de ciclo-
via, o Ciclop7 promove uma requalificação 
profunda ao nível da mobilidade pedonal nas 
avenidas dos Ciprestes e Manuel Maria de 
Portela, com passeios mais amplos que dão 
primazia à mobilidade em modo suave.

Avenida dos Ciprestes e também da Avenida 
Avelar Brotero.
Esta alteração implica que o trânsito pro-
veniente do sentido norte/sul (em direção 
a Setúbal) circule pelo prolongamento da 
Avenida de Moçambique e também por um 
novo troço da via da Várzea, paralelo ao futuro 
Parque Urbano da Várzea, e que também tem 
ligação à Avenida dos Ciprestes.
Esta nova ligação da via da Várzea à Aveni-
da dos Ciprestes permitiu a criação de um 
quarteirão giratório, solução que garante aos 
automobilistas que circulem pelo prolonga-
mento da Avenida de Moçambique, no sen-
tido poente/nascente, o acesso à Avenida dos 
Ciprestes no sentido de circulação sul/norte.

Nesta matéria, destaque para um troço da 
Avenida dos Ciprestes compreendido entre 
a Rua das Galroas e o limite norte do conce-
lho, que fica dotado de uma área de circula-
ção pedonal, numa extensão superior a mil 
metros.
O Ciclop7 concretiza uma mais ampla ligação 
entre as redes principais cicláveis dos mu-
nicípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra, de 
forma a permitir o acesso aos destinos pre-
tendidos no território peninsular.

A Comissão Consultiva do PDM – Plano Dire-
tor Municipal de Setúbal emitiu, a 28 de junho, 
parecer favorável condicionado à proposta de 
plano resultante do processo de revisão do 
PDM e ao respetivo relatório ambiental.
O instrumento de planeamento urbanístico 
tem um programa de execução e um plano de 
financiamento para dez anos e uma carteira de 
263 projetos para diversas áreas, num investi-
mento a rondar os 440 milhões de euros.
Os projetos distribuem-se por onze progra-
mas estratégicos, nomeadamente Mobilidade 
e Transportes, Abastecimento de Água, Sanea-
mento, Drenagem de Águas Pluviais, Turismo, 
Planeamento, Ambiente, Habitação e Reabili-
tação Urbana e Equipamentos Coletivos.
O processo de revisão do PDM está agora em 
fase de concertação, com a realização de reu-
niões entre a autarquia e as entidades da Co-
missão Consultiva, entrando, depois, em dis-
cussão pública, previsivelmente no final de 
2019.

PDM avista
luz verde
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Ações de sensibilização junto de 
estabelecimentos comerciais de 
Setúbal, dinamizadas pela Amarsul, 
com vista ao aumento da recolha 
seletiva de vidro, decorreram na 
cidade, no âmbito um projeto que 
inclui a instalação de novos conten-
tores na via pública.
O projeto “Vidro quem e quanto”, 
desenvolvido pela Amarsul, con-
templa a colocação de novos con-
tentores na via pública, dotados de 
tecnologia inovadora que facilita 
a deposição seletiva de vidro, em 
particular por parte de proprietá-
rios de estabelecimentos da área da 
restauração.

O objetivo é promover a separa-
ção seletiva num maior número de 
estabelecimentos do setor Horeca 
e, para isso, foi criado um sistema 
específico que permite a deposição 
correta de vidro sem restrições de 
horários e com menor esforço físico.
Uma das novidades destes novos 
equipamentos com capacidade 
para 2,5 metros cúbicos de resíduos 
está relacionada com a introdu-
ção de um mecanismo hidráulico 
de basculamento de contentores 
menores, acionado por um cartão, 
que facilita a deposição de grandes 
quantidades de vidro.
Aos proprietários de estabeleci-

A obra de regularização do troço fi-
nal da Ribeira da Figueira e bacias 
de retenção, em curso, com vista à 
melhoria das condições de escoa-
mento hidráulico, entrou em agosto 
numa nova etapa de trabalhos, cen-
trados no Jardim da Algodeia.
Esta empreitada liderada pela Câ-
mara Municipal está integrada 
numa ampla operação a decorrer 
na cidade com ações direcionadas 
para prevenção de cheias, incluin-
do trabalhos de regularização de 
passagens hidráulicas e a criação de 
bacias de retenção, 
Às intervenções centradas na zona 
da Várzea, para a qual está projetada 
a construção de um parque urbano, 
junta-se uma empreitada comple-

mentar para regularização do troço 
final da Ribeira da Figueira e bacias 
de retenção, com trabalhos a decor-
rer na área da Algodeia. 
Ao longo do mês de agosto, as ações 
desta operação passaram para o 
Jardim da Algodeia, o que motivou, 
durante o decorrer dos trabalhos, 
constrangimentos na normal uti-
lização e fruição daquele espaço de 
lazer setubalense. 
Na área do jardim, nas imediações 
do estabelecimento comercial ali 
existente, entre outras, foi criado 
um sistema de descarga de super-
fície, com a construção de uma vala 
com cerca de quatro metros de lar-
gura, além da redefinição dos equi-
pamentos de rega do parque.

A segunda fase de intervenções no 
Convento de Jesus avança a bom 
ritmo, com um conjunto de inter-
venções de restauro e conservação 
que possibilita a reabertura de mais 
espaços do monumento nacional.
A operação liderada pela Câmara 
Municipal de Setúbal está centrada, 
nesta fase de intervenções, nas alas 
Este e Norte do Convento de Jesus, 
assim como nos claustros, na igreja 
e na sala do Coro Alto.
Uma das operações realizadas no 
final de julho diz respeito à colo-
cação de pavimento em microbetão 
afagado na zona de deambulatório 
dos claustros do Convento de Jesus, 
num total de cerca de 380 metros 
quadrados. 
Esta solução arquitetónica, sem ne-
cessidade de manutenção, é igual-
mente adotada noutras salas do piso 
térreo do monumento nacional 
setubalense, incluindo espaços já 
reabilitados em 2015, na primeira 
fase de obras.
Paralelamente, está em curso a rea-

Convento avança com apoio 
O Convento de Jesus avança para a reabilitação com 
mais ações executadas. Uma das mais recentes foi a 
pavimentação do deambulatório dos claustros. E há 

um novo apoio para o restauro da joia manuelina, 
agora pela Fundação Buehler-Brockhaus

Recolha seletiva de vidro reforçada
mentos de restauração é atribuído 
um contentor móvel de 120 litros 
para deposição de vidro nos seus 
estabelecimentos, que, posterior-
mente, é encaminhado pelos utili-
zadores para o novo sistema bascu-
lante dos pontos de recolha seletiva 
da via pública.
Os contentores, que continuam a 
possibilitar a utilização dos muní-
cipes em geral, estão apetrechados 
de sensores de nível de enchimento 
que permitem, de forma automá-
tica, identificar o estabelecimento 
que está a utilizar o contentor e, em 
simultâneo, quantificar a quantida-
de de resíduos depositados.

bilitação da envolvente do Conven-
to de Jesus, com trabalhos na praça 
defronte ao edifício de arquitetura 
manuelina e na zona de estaciona-
mento localizada a norte/poente.
A Câmara Municipal de Setúbal está 
ainda a ultimar uma nova fase de 
intervenções no Convento de Jesus, 
com ações destinadas a conservar 
e a restaurar salas que não foram 
contempladas na operação atual-
mente em curso.

Ajuda financeira

Um aditamento ao protocolo cele-
brado entre o município e a Funda-
ção Buehler-Brockhaus, com vista à 
comparticipação financeira da obra 
de recuperação e requalificação do 
Convento de Jesus, foi aprovado a 
14 de agosto, em reunião pública da 
Câmara Municipal.
No âmbito da cooperação constante 
com as diversas instituições, par-
ticularmente vocacionadas para o 
apoio a projetos de evidente inte-

resse patrimonial, cultural e artís-
tico no concelho, a autarquia soli-
citou apoio financeiro à Fundação 

A degradação do Convento de Jesus 
despertou a atenção do casal alemão 
em 2006, ano em que Hans Peter e 
Marion vieram residir para Setúbal. 
“Queríamos fazer algo de positivo com 
o património trazido para Portugal. Ao 
passearmos pelas ruas e conhecermos 
a cidade soubemos, ao fim de pou-
co tempo, onde seria bem-vindo um 
apoio.” 

Prevenção de cheias
chega à Algodeia

Buehler-Brockhaus, que acedeu 
a doar uma verba de 120 mil euros 
para as obras de requalificação do 
monumento nacional.
Como forma de agradecimento, a 
Câmara Municipal homenageia a 
fundação e os fundadores, Hans 
Peter e Marion, com a colocação de 
uma placa numa sala dos claustros 
do Convento de Jesus.
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Mais de 140 mil livros, entre litera-
tura universal e manuais escolares, 
destinados a apetrechar bibliotecas 
e escolas de quelimane, cidade mo-
çambicana geminada com Setúbal, 
foram angariados no âmbito de uma 
campanha de solidariedade lidera-
da pela autarquia.
A iniciativa solidária, dinamizada 
entre março e julho, resultou na an-
gariação de cerca de 80 mil obras de 
literatura universal, entre compên-
dios técnico-científicos, dicioná-
rios enciclopédias e romances, e de 
mais de 60 mil manuais escolares 
do 1.º ao 12.º ano de escolaridade. 
“É uma coisa nunca vista que vai tra-
zer felicidade a muita gente”, subli-
nha a presidente da Câmara Muni-
cipal, Maria das Dores Meira, sobre 
os livros angariados, transportados 
no final de setembro em três con-
tentores de 40 pés a partir do porto 
de Lisboa.  
A acompanhar os livros foi também 

Livros ajudam quelimane 

Literatura universal 
e manuais escolares 

fazem parte do lote 
de 140 mil livros 

angariados na mais 
recente campanha 

solidária liderada por 
Setúbal para ajudar a 

província moçambicana 
de Quelimane. 

Os livros destinam-se 
a apetrechar bibliotecas 
e escolas, em particular 
uma que é inaugurada 

em janeiro no Bairro 
Ivagalane

“material escolar, roupa, brinquedos e 
medicamentos, à semelhança do que 
aconteceu numa outra campanha 
solidária, que permitiu encher dois 
contentores de 20 pés com este tipo de 
bens”, acentuou a autarca. 
Setúbal e quelimane estão gemina-
das desde 2000, parceria que tem 
resultado em várias iniciativas de 
cooperação bilateral, sendo que a 
angariação destes 140 mil livros é o 
mais recente exemplo, a que se jun-
tam outras ações, como a constru-
ção de 15 poços de água, para a me-

Lidl reabre em espaço renovado

O passe único Navegante Família, que 
permite que três ou mais membros 
de um agregado familiar, com resi-
dência na AML – Área Metropolitana 
de Lisboa, incluindo Setúbal, entrou 
em vigor no final de julho para refor-
çar a mobilidade familiar.
O passe Metropolitano Família per-
mite que o agregado familiar utilize 

de instituições locais e cidadãos 
anónimos, também contribuíram.
Os livros, que deverão chegar no fi-
nal do ano, destinam-se a equipar a 
Biblioteca Provincial da Zambézia, 
a Biblioteca Municipal de queli-
mane e várias bibliotecas comuni-
tárias, bem como uma nova escola 
que está a ser construída no Bairro 
de Ivagalane.
Esta escola básica, com capacida-
de para cerca de três centenas de 
crianças, em regime de rotação, é o 
culminar de um desafio camarário 
que acabou por ser aceite pela em-
presa portuguesa Special Dragon, 
patrocinadora do projeto em con-
texto de apoio mecenático.
“A escola está em fase final de cons-
trução e vai ser inaugurada em janei-
ro”, afirma Maria das Dores Meira, 
adiantando que será apetrechada 
com “mobiliário doado” e também 
com “alguns dos livros e manuais es-
colares agora angariados”.

lhoria da qualidade de vida daquela 
província de Moçambique.

Bibliotecas e escola

“Trata-se do maior envio de livros, 
de uma só vez, jamais efetuado após 
a independência de Moçambique em 
1975”, frisa o assessor da presidên-
cia da Câmara Municipal de Setúbal 
Álvaro Oliveira. “Quelimane é a úni-
ca província de Moçambique que dis-
põe de bibliotecas comunitárias.” 
A Biblioteca Nacional de Portugal, a 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
e a Fundação Calouste Gulbenkian 
foram os principais mecenas desta 
campanha de angariação. Cerca de 
90 por cento dos livros são novos e 
apresentam um valor estimado de 1 
milhão e 100 mil euros. 
A Fundação para a Ciência e Tecno-
logia, a Fundação Oriente, a Biblio-
teca Pública de Évora, o Instituto 
dos Pupilos do Exército, a Leirili-
vro, o Colégio dos Maristas, o Ex-
ternato de São José e o Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, a par 

as linhas de transportes dentro dos 
municípios que integram a AML, 
por 80 euros mensais, enquanto 
o Municipal Família possibilita a 
utilização de qualquer serviço de 
transporte público regular de pas-
sageiros dentro do limite geográ-
fico de um dos 18 municípios da 
AML, por 60 euros.

O espaço comercial Lidl instalado 
na zona do Bairro do Liceu reabriu a 
22 de agosto totalmente remodela-
do num espaço moderno e ambien-
talmente sustentável com 1400 me-
tros quadrados, resultado de uma 

Mobilidade familiar

operação urbanística que envolveu 
um conjunto de beneficiações no 
espaço público envolvente. 
A nova loja, instalada na Avenida de 
Moçambique, foi criada no âmbi-
to de um protocolo de colaboração 

entre a Lidl & Companhia e a autar-
quia, que se traduziu num conjunto 
de requalificações do espaço públi-
co, como um parque de estaciona-
mento iluminado, com capacidade 
para 94 viaturas.
Além da zona de estacionamento, 
as melhorias contempladas nesta 
operação incluíram a execução do 
prolongamento da Avenida de Mo-
çambique, em cerca de 380 metros 
lineares, um novo troço que otimiza 
o trânsito da zona através de novas 
ligações rodoviárias e pedonais à 
Avenida dos Ciprestes e à via da 
Várzea. 
A cerimónia de reabertura da nova 
loja Lidl contou com a presença da 
presidente da Câmara Municipal, 
Maria das Dores Meira, que elogiou 
a importância dos investimentos 
feitos na reabilitação urbana.
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Perto de quatro dezenas de estabe-
lecimentos comerciais do centro 
histórico de Setúbal foram inter-
vencionados artisticamente, nos 
dias 3 e 10 de agosto, no âmbito de 
um projeto de requalificação de 
imagem urbana, que contou com o 
envolvimento de diversos artistas.
Além da atividade comercial e de 
decorações originais nas ruas, a 
Baixa setubalense tem agora mais 
motivos de interesse, com o tradi-

SENIORES. Perto de nove centenas de idosos participaram, 
a 30 de junho, no Piquenicão Concelhio, momento de convívio 
que incluiu almoço, animação musical e baile dinamizado por 
Ricardo Laginha, no Parque Sant’Iago, nas Manteigadas. 
A boa disposição não faltou numa festa que fomenta a troca 
de experiências entre a comunidade sénior do concelho. A 16.ª 
edição contou com a eleição da Miss e do Mister Piquenicão, 
que coroou dois idosos da União das Freguesias de Setúbal.

O projeto Montras com 
Arte, concretizado em 

dois sábados do mês de 
agosto, deu nova vida 
ao centro histórico da 
cidade, transformado 

agora numa galeria 
urbana a céu aberto. 

Elementos relacionados 
com a cidade ou com 
a área de negócio das 

lojas figuram em estores 
e gradeamentos

cional espaço de comércio da cida-
de a ser transformado numa galeria 
de street art a céu aberto.
Na primeira ação do projeto Mon-
tras com Arte, no dia 3, foram in-
tervencionados estabelecimentos 
comerciais instalados nas ruas Au-
gusto Cardoso, Serpa Pinto e Dr. 
Paula Borba, através da pintura de 
estores e gradeamentos, elementos 
pouco estéticos e apelativos que ga-
nharam nova vida. 

Na segunda iniciativa, no dia 10, 
foi a vez de serem intervenciona-
das com obras de arte cerca de duas 
dezenas de lojas instaladas nas ruas 
Álvaro Castelões e Antão Girão, no 
Largo da Misericórdia e na Travessa 
de Santa Maria.
Promovido pela autarquia, em par-
ceria com a União das Freguesias 
de Setúbal e Riscas Vadias e com o 
envolvimento dos comerciantes da 
Baixa, este projeto procura criar 

Alguns dos desportos que podem 
ser praticados na Serra da Arrábida 
estão em destaque numa interven-
ção de arte urbana realizada duran-
te o mês de agosto num dos túneis 
rodoviários da zona da Figueirinha.
“Vive a Arrábida” dá nome ao pro-
jeto dinamizado por Smile, nome 
artístico de Ivo Santos, um dos mais 
reconhecidos artistas da nova ge-
ração em pintura de graffiti, que, 
numa linguagem artística pauta-
da pelo minimalismo, representa 
nas paredes daquela infraestrutura 
rodoviária instalada à beira-mar 
desportos como BTT, caminhada, 
escalada, trekking, caving e para-
pente.
Sobre o azul, inspirado no rio Sado, 
o artista pintou elementos que re-
velam traços da identidade da Serra 
da Arrábida, em diferentes tonali-
dades de verde, e que contrastam, 
em harmonia, com pormenores de 

Graffiti embeleza túneis 

prática desportiva retratados num 
conceito de fotorrealismo.
Um capacete de escalada, um bastão 
de caminhada trekking e um guiador 
de uma bicicleta de BTT são alguns 
dos destaques pintados em grande 
dimensão no mural, com uma ex-
tensão aproximada de 130 metros.

uma nova dinâmica de valorização e 
atração de visitantes ao centro his-
tórico para lá do período normal de 
funcionamento do comércio tradi-
cional local.
Foram pintadas, através de dife-
rentes técnicas e estilos artísticos, 
componentes das lojas que só estão 
visíveis ao público nos períodos de 
encerramento dos estabelecimentos.
As pinturas são inspiradas em ele-
mentos que marcam a identidade 

da cidade e relacionados a área de 
negócios de cada uma das lojas.
Aos setubalenses Hatory Pabllo, 
Luís Sousa, Ricardo Vagos, David 
Simões, Nuno Batista, Rúben, Fi-
lipe Figueiras, Hélio Bray, David 
Simões, Rick de Melo, Tvfar, Xoto, 
Flepa e ao coletivo de artistas inde-
pendentes Explicit Citizens, junta-
ram-se os lisboetas Matilha, Robot, 
Utopia e Smile para dar nova vida e 
cor ao centro histórico sadino.

Montras da Baixa exibem arte

Além de “Viva a Arrábida”, Smile 
pintou, num outro túnel existente 
na Figueirinha, uma ilustração re-
presentativa do fundo do mar, com 
golfinhos, uma manta e um polvo 
a assumirem o protagonismo na 
criação artística que dá mais encan-
to àquela zona.
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Entre o Sado 
e a Arrábida 
há um novo 

local para 
momentos de 
lazer. O Cais 

da Gávea, no 
exterior do 

EcoParque do 
Outão, abriu 

no final de 
agosto em 

formato de 
café-bar que 

inclui um 
espaço de 

mercearia

O café-bar e mercearia instalado no exterior 
do EcoParque do Outão, agora designado de 
Cais da Gávea, reabriu a 30 de agosto ao pú-
blico com mais valências, um novo conceito e 
renovada decoração.
O Sado e a Arrábida servem de cenário ao Cais 
da Gávea, um café-bar que espreita à beira-
-rio e com vista para uma das mais belas baías 
do mundo, numa aposta num conceito arqui-
tetónico em harmonia com a natureza. 
As madeiras imperam no novo espaço, tanto 
no edifício como na zona de esplanada, feita 
em deck. O espaço, agora gerido pela Asso-
ciação Baía de Setúbal, teve o toque de midas 

se podem fazer acompanhar de bebidas frias 
ou quentes. E também tentações da doçaria 
regional.
O espaço, que brevemente vai dispor de um 
serviço de internet wi-fi gratuito, tem ins-
talações sanitárias adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida.
Já a zona de mercearia disponibiliza bens 
alimentares e não-alimentares. Das opções 
fazem parte, entre outros, cereais e bolachas, 
massas e arroz, azeite e conservas, e ainda 
uma gama de produtos de higiene e limpeza.
“Esta é mais uma maravilha à beira-Sado, uma 
obra municipal feita em tempo recorde”, subli-

do decorador setubalense João Maria, numa 
intervenção liderada pela Câmara Municipal. 
Os tons de pastel e amarelo mostarda dão 
apontamentos coloridos ao interior do Cais 
da Gávea, com cadeiras e mesas, bancos e so-
fás emparelhados com móveis que cruzam o 
clássico e o moderno. 
A música ambiente, que não importuna os 
sons da natureza circundante, apela a mo-
mentos de descontração para desfrutar de 
refeições ligeiras, do pequeno-almoço ao 
jantar.
Na carta há opções de salgados e snacks, tos-
tas e baguetes diversas, saladas e pizzas, que 

nhou a presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, na inaugura-
ção do Cais da Gávea.
Para a autarca, a reabertura do espaço, cerca 
de oito meses depois do abandono da anterior 
concessão, constitui uma mais-valia turística 
e, em particular, para os utilizadores do Eco-
Parque do Outão.
“A valência de mercearia vai permitir que as pes-
soas façam aqui as suas compras. E também po-
dem fazer pequenas refeições”, frisou Maria das 
Dores Meira.
O Cais da Gávea tem capacidade para cerca de 
120 pessoas.

Cais de descontração

A Escolinha da Mercearia, projeto pedagó-
gico desenvolvido pela Câmara Municipal na 
Mercearia Confiança de Troino, localizada 
no Largo da Fonte Nova, proporciona, desde 
o início de julho, ateliers de artes plásticas e 
visitas guiadas para as escolas do concelho.   
O objetivo é dar a conhecer o funcionamento 
destes antigos espaços comerciais, em com-
paração com os atuais hipermercados, e en-
quadrar a Mercearia Confiança de Troino na 
história do bairro onde está localizada. 
Na antiga mercearia, atualmente cafetaria, 

Mercearia vira escola
loja de produtos regionais e espaço de me-
mória histórica, gerida pelo município de 
Setúbal no âmbito de um protocolo celebrado 
com o proprietário, mantém-se tudo como 
em 1926, data da fundação. 
A participação, gratuita, na Escolinha da 
Mercearia, que inclui uma visita guiada ao es-
paço e um atelier no qual as crianças podem 
dar asas à imaginação em trabalhos de artes 
plásticas relacionados com a mercearia, está 
sujeita a inscrição obrigatória através do link 
https://rebrand.ly/be1ee.

Gelados, refeições rápidas e serviço de cafe-
taria são atrativos do Bar In Sado Valenciana 
1938, inaugurado a 28 de junho, no Parque 
Urbano de Albarquel. 
O Bar In Sado Valenciana 1938, instalado num 
edifício concessionado pela Câmara Munici-
pal, complementa a oferta daquele que é um 
dos locais privilegiados de lazer à beira-rio.
O espaço dispõe de uma área coberta e de uma 
zona de esplanada com capacidade para cerca 
de sete dezenas de pessoas, nas quais é pos-
sível desfrutar dos típicos gelados da marca 
Valenciana. 

Valenciana à beira-sado
“Para já contamos apenas com seis sabores, mas, 
em breve, vamos disponibilizar mais varieda-
des”, destaca o gestor do estabelecimento, 
Fernando Duarte.
Na ementa, entre outros, constam hambúr-
gueres, baguetes e salgados como empadas e 
rissóis, além de bebidas diversas. 
Um dos objetivos do Bar In Sado Valencia-
na 1938, a funcionar todos os dias, entre as 
11h00 e as 23h00, é, a nível de bebidas, apos-
tar na diferenciação, com a oferta de uma car-
ta diversificada de cocktails preparados com 
base em gelados.
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Espetáculos musicais para todos os gostos 
e idades, tasquinhas gastronómicas e di-
vertimentos, incluindo uma roda gigante, 
atraíram 441 mil e 167 visitantes à Feira de 
Sant’Iago, entre os dias 20 de julho e 4 de 
agosto, no Parque Sant’Iago nas Manteigadas
A última noite do certame, organizado pela 
Câmara Municipal, foi a mais concorrida, 
com o concerto do carismático músico brasi-
leiro Gabriel O Pensador a ser um dos princi-
pais atrativos para os 42 mil e 567 visitantes.
As noites de 1, com um concerto do duo Cale-
ma, e de 3 de agosto, com a atuação da banda 
Ciganos d’Ouro, proporcionaram outros mo-
mentos quentes na Feira de Sant’Iago 2019 e 
contabilizaram mais de 42 mil visitantes nos 
registos diários. 
Com uma média diária superior a 27 mil e 
500 pessoas, pelo palco principal da Feira de 
Sant’Iago passaram ainda nomes como Sérgio 
Godinho, Anselmo Ralph, Toy, Orelha Negra, 
Nilton, David Fonseca, Ana Malhoa, Virgul, 
Bárbara Bandeira e Paus.
Além dos concertos principais, o Palco Mou-
risca contou sempre com muito público, 

Festas para todos os gostos, com músi-
ca, gastronomia e celebrações religio-
sas, organizadas por juntas de fregue-
sia, comissões de festas e movimento 
associativo, animaram os meses de ve-
rão um pouco por todo o concelho.
O Fest’Asso, recheado de música e gas-
tronomia, abriu as festividades de ve-
rão, entre 22 de junho e 7 de julho, no 
Largo José Afonso.
Também música e petiscos foram os 
principais ingredientes da Festanima, 
entre 5 e 14 de julho, nas Escarpas de 
Santos Nicolau.
Já as Festas de Arrábida e Azeitão, que 
animaram Vila Nogueira, entre 4 e 7 de 
julho, proporcionaram atividades reli-
giosas, além de espetáculos musicais e 
um desfile de marchas.
Um cortejo marítimo, entre a Doca dos 
Pescadores e a Praia do Creiro, com cer-
ca de duas dezenas de embarcações, foi 
o ponto alto das Festas do Novo Círio de 
Nossa Senhora da Arrábida, que decor-
reram entre 9 e 14 de julho.
O Sado também serviu de palco para as 
Festas de Nossa Senhora do Rosário de 
Troia, entre 17 e 19 de agosto, que in-
cluíram dois círios de barcos engala-

Verão assegura festa 

Gastronomia 
inspira feira
Mais de 400 mil pessoas visitaram a edição 2019 da Feira de 
Sant’Iago, que, inspirada pelo tema “Gastronomia”, proporcionou 
16 dias de muita animação. Música e divertimentos para todos os 
públicos, petiscos e showcookings foram alguns atrativos do certame   

nados, de ida para Troia e de regresso a 
Setúbal. 
O mês de agosto foi marcado por três ce-
lebrações, igualmente de cariz religioso, 
na freguesia de Azeitão. As Festas de São 
Simão animaram o Parque de Vendas de 
Azeitão, nos dias 2, 3 e 4, com uma missa 
campal, gastronomia, música e bailes. 
Os mesmos ingredientes marcaram as 
Festas de São Lourenço, nos dias 9 e 10, 
no Azeitão Bacalhôa Parque.
Já as Festas de Nossa Senhora da Concei-
ção, realizadas nos dias 15, 16 e 17, home-
nagearam a padroeira local com uma mis-
sa campal seguida de uma procissão pelas 
ruas da Aldeia da Piedade, além de conta-
rem com música, bailes e gastronomia.
Agosto terminou com a 20.ª Festa do 
Moinho de Maré da Mourisca, nos dias 
23, 24 e 25, na Herdade da Mourisca. A 
gastronomia foi o grande atrativo das 
festividades, onde também não faltaram 
música, artesanato e exposições.
A Festa de Nossa Senhora da Saúde, a 
última do verão de 2019, proporcionou 
três dias de animação, a 6, 7 e 8 de se-
tembro, em Vila Fresca de Azeitão com 
celebrações religiosas, música, bailes e 
cavalhadas à antiga portuguesa.

todas as noites, para assistir a espetáculos 
musicais e atuações de dança por artistas e 
coletividades locais, a que se juntou o Palco 
Bares.
Com o tema “Gastronomia” a dar mais sabor 
ao certame, em todas as noites, no espaço ex-
positivo criado pela autarquia, realizaram-se 
apresentações de showcooking por chefs de 
renome internacional, com provas de vinhos 
incluídas. A diversidade gastronómica de Se-
túbal e a multiculturalidade que a caracteriza, 
bem como a de algumas cidades nacionais e 
estrangeiras geminadas com o município sa-
dino estiveram em evidência neste espaço.
O artesanato e as tasquinhas gastronómicas, 
uma roda gigante e um super slide radical 
com 140 metros voltaram a fazer parte do 
certame, assim como uma quinta pedagógica, 
uma zona de adoção de animais, um picadeiro 
e uma pista de BMX.
A mascote da Feira de Sant’Iago reforçou a 
presença nesta edição, com o Zé dos Gatos, 
figura popular de Setúbal, transformado em 
mascote pelo designer Zé Nova, a dar as boas-
-vindas e a tirar selfies com os visitantes.
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“A pensar ir para Portugal? Conside-
re ficar em Setúbal em vez de Lisboa.” 
É logo no título que o jornal nor-
te-americano Washington Post 
eleva a cidade sadina a destino 
turístico que os seus leitores têm 
de conhecer pela facilidade de 
acessos, autenticidade, proximi-
dade com a natureza e gastrono-
mia inigualável.
Setúbal “deve ser uma opção a con-
siderar na hora de escolher um des-
tino em Portugal”.
A jornalista que assina o artigo do 
Washington Post, Vicky Hallet, 
não poupa elogios à zona ribeiri-
nha setubalense, onde os turistas 
podem encontrar “história”, “gol-
finhos” e “aventuras ao ar livre”.
Tem ainda outro predicado: fica 

O concurso de beleza Elite Model 
Look Portugal escolheu Setúbal, 
pela segunda vez consecutiva, 
como palco para a final nacional, 
realizada a 14 de julho, na Casa da 
Baía.
Os vencedores, Juliana Pinheiro 
e Edmilson Tavares, destacaram-
se nos dezasseis finalistas, com 
idades dos 16 aos 21 anos, e re-
presentam em breve o país na fi-
nal mundial do Elite Model Look.
Pela passerelle do evento, os jo-
vens modelos desfilaram a marca 
Converse e coleções dos criadores 
David Catalán e Gonçalo Peixoto.
Além dos desfiles de avaliação, 
a gala final, organizada pela Eli-
te em parceria com a autarquia, 
entre outras entidades, incluiu 

Ouro sobre festa azul
A Noite Azul, um dos pontos altos do progra-
ma Setúbal na Rua, levou uma enchente ao 
centro histórico, no dia 6 de julho, com ani-
mações itinerantes e espetáculos musicais 
em três largos. Muitos comerciantes associa-
ram-se a esta animação cultural, com as lojas 
abertas até perto da meia-noite, com des-
contos especiais e decoradas de azul. A apre-
sentadora de televisão Maya e outras figuras 
públicas marcaram presença no evento.

Setúbal com fama
que vem de longe

Paisagens naturais genuínas, praias de águas cristalinas, terra de boa gastronomia, 
rica em cultura e tradições. Razões mais do que suficientes para o Washington Post 
decretar a cidade de Setúbal como destino turístico alternativo a Lisboa

a menos de uma hora da capital 
portuguesa, de carro ou de com-
boio.
Com mais de 65 milhões de 
leitores mensais, o jornal nor-
te-americano aconselha ainda 
Setúbal como destino turístico 
alternativo a Lisboa pela história 
local, pela vitalidade do setor da 
restauração local, pela qualidade 
dos produtos de rio, pela paisa-
gem do Parque Natural da Arrá-
bida, pelas águas cristalinas das 
praias e pela tradição piscatória.
O artigo publicado a 22 de agosto, 
na secção Turismo deste jornal 
de referência mundial e com um 
dos sites noticiosos mais lidos do 
mundo, é uma sucessão de reco-
mendações e elogios sobre a ci-

dade de Setúbal, com um centro 
histórico “encantador”.
Já a capital portuguesa, escreve 
Hallet, tem as ruas transforma-
das “numa pista de obstáculos de 
scooters elétricas e tuk-tuks”. Neste 
contexto, justifica a escolha da 
cidade setubalense para uma ex-
periência “mais genuína”.
Referindo que a pesca tem sido a 
principal indústria em torno de 
Setúbal há mais de dois mil anos, 
a jornalista sugere uma visita 
às ruínas do complexo romano 
de salga de peixe de Troia e uma 
passagem pelos restaurantes lo-
calizados ao longo da Avenida 
Luísa Todi, zona “arborizada, com 
o nome de uma grande estrela” da 
ópera portuguesa do século XVIII.

Futuro da moda nacional desfila talento
um welcome drink e momentos 
musicais por Joana Graça e DJ Va-
nessa Kokeshi.
Com apresentação do modelo e 

Também a presidente da Câma-
ra Municipal, Maria das Dores 
Meira, e dezenas de convidados 
do mundo da moda e da televi-
são, como Isabela Valadero e João 
Catarré, marcaram presença no 
evento.
Realizado desde 1983, o concur-
so, que este ano decorre sob o 
tema “Be Your Own Icon”, des-
cobriu manequins como Cindy 
Crawford, Gisele Bündchen, 
Isabeli Fontana, Alessandra Am-
brosio, Inés Sastre e Diane Kru-
ger.
Em Portugal, o Elite Model Look 
começou a realizar-se em 1991 
e já lançou carreiras de nomes 
como Soraia Chaves, Ruben Rua, 
Victoria Guerra e Sofia Aparício.

Semana destaca peixe 
O carapau e a sardinha receberam destaque 
suplementar numa degustação comentada 
pela chef Isabel Fonseca, que encerrou, a 1 de 
setembro, na Casa da Baía, uma semana gas-
tronómica com a participação de mais de seis 
dezenas de restaurantes de Setúbal, iniciado a 
24 de agosto. A Semana do Carapau e da Sar-
dinha, realizado pela autarquia e pela Doca-
pesca, com o apoio da Makro, realizou-se no 
âmbito da marca Setúbal Terra de Peixe.

Noites dão ritmo à baía
Sonoridades de jazz, reggae, soul, rock e fado 
ouviram-se no ciclo Noites da Baía 2019, 
com a realização de espetáculos musicais 
todas as sextas-feiras, entre julho e agosto, 
na Casa da Baía. A fadista Deolinda de Jesus, 
com Maura e Teresa Tapadas, Tribu Jazzinho 
e quarteto Safarah, The Fly – Tributo U2, Va-
las, banda Big UP, Drumond & Soul Journey 
e Valéria Carvalho foram os participantes no 
ciclo das Noites da Baía.

Mundo das 1001 noites
O mundo árabe deu ritmo a Setúbal nos 
dias 19, 20 e 21 de julho num evento com 
workshops de dança e música, bazares orien-
tais e diversas atividades no Parque Urbano 
de Albarquel. A terceira edição de “Dança 
Oriental e as 1001 Noites”, organizada pela 
Câmara Municipal, com diversas parcerias, 
reuniu mais de cinco centenas de pessoas, 
ao longo dos três dias, que participaram num 
programa repleto de iniciativas.

“Se espreitar para dentro das águas 
da praia, vai parecer que pode sim-
plesmente ver a sua mão no fundo 
do mar e pescar o almoço”, refere, 
acrescentando a opção de visitar 
o Mercado do Livramento, con-
siderado um dos mais famosos 
mercados de peixe do mundo, 
com “grandes pisos de pedra de 
mosaico” e “várias espécies mari-
nhas empilhadas nas bancas sobre 
gelo”.
Entre os encantos descobertos 
pela jornalista contam-se os pas-
seios de barco para observação 
de golfinhos no rio Sado, as pro-
vas de vinho, moscatel e queijo 
da região e as caminhadas pelos 
trilhos do Parque Natural da Ar-
rábida.

ator Ruben Rua, o evento contou 
com a participação do diretor da 
Elite Lisboa, Hélio Bernardino, e 
da modelo Jani Gabriel.
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Praias do Sado conta, desde o dia 20 de julho, 
com um espaço público de lazer renovado, 
equipado com parque infantil e circuito de 
manutenção física, construídos pela Junta de 
Freguesia do Sado.
O espaço, batizado de “Sonho de Gerações”, 
resulta da requalificação de um parque de la-
zer construído em 2009 entre as ruas Ferreira 
de Castro e Engenheiro Ribeiro da Silva.

Parque de todas as gerações

Do velho se fez 
o novo. “Sonho 

de Gerações” 
dá nome ao 

renovado espaço 
de lazer de 

Praias do Sado. 
Um espaço 

para miúdos e 
graúdos, com 

um parque 
infantil e um 

circuito de 
manutenção, 

alindado 
por mais 

zonas verdes

A reinauguração da renovada área de lazer 
incluiu uma cerimónia que contou com as 
presenças da vereadora da Câmara Municipal 
de Setúbal Carla Guerreiro e do presidente da 
Junta de Freguesia do Sado, Manuel Véstias. 
“Este espaço já não estava conforme as regras de 
higiene e segurança, pelo que achámos impor-
tante requalificar toda a área e dotá-la de novos 
equipamentos”, sublinha Manuel Véstias.

Onde antes existia um escorrega para crian-
ças, areia, plantas de jardim e uma mesa para 
piquenique, nasceu uma nova área ajardina-
da, dotada de equipamentos infantis moder-
nos, piso revestido com telas de borracha e 
um total de seis aparelhos de ginástica para 
adultos.
“Achamos importante o aproveitamento do espa-
ço para usufruto dos mais velhos, que trazem as 

crianças aos baloiços, para que, assim, possam 
também usufruir ativamente de uma área de la-
zer requalificada”, refere o presidente da Junta 
de Freguesia do Sado.  
A obra do espaço “Sonho de Gerações”, “previs-
ta no planeamento de trabalhos”, sublinha Ma-
nuel Véstias, foi executada pela Junta de Fre-
guesia, durante o mês de junho, com recursos 
próprios, através de administração direta.
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A Junta de Freguesia de São Sebastião realizou 
recentemente um conjunto de beneficiações 
em quatro escolas do território com o objetivo 
de melhorar as condições de conforto e tam-
bém de utilização dos espaços de ensino.
Na EB da Azeda, o monobloco existente na-
quele estabelecimento de ensino foi dotado 
de persianas, obra que permitiu que aquela 
sala utilizada para aulas de inglês ganhasse 
maior proteção solar e conforto térmico. 
Na mesma escola, a Junta de São Sebastião 
procedeu também à substituição da caixilha-
ria e persianas da sala de música, apetrechan-
do aquele espaço com uma nova janela de cor-
rer, o que se traduz numa melhor ventilação. 
Já na EB dos Pinheirinhos, o flexipiso de 
borracha envolvente ao equipamento lúdico 
existente no pátio foi totalmente substituí-

A Rua 1 de Junho, no Alto da Guerra, está a ser 
requalificada numa intervenção liderada pela 
Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra, que confere novas soluções de mobi-
lidade, conforto e segurança.
A operação urbanística, a decorrer desde ju-
lho, centra trabalhos na criação de uma zona 
de circulação pedonal num troço com cerca 
de 500 metros na Rua 1 de Junho, entre a Es-
cola Básica do Alto da Guerra e o viaduto que 
atravessa a EN10-8.
Além da criação do novo passeio, a obra, com 
conclusão prevista para outubro, contempla 
a criação de bolsas de estacionamento longi-
tudinal e em espinha, com vista a ordenar o 
parqueamento naquele local.
O presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra, José Belchior, desta-

Escolas aumentam conforto

Mobilidade ganha passeio

do, o que resulta em melhores condições de 
brincadeira e segurança para as crianças.
Também a EB n.º 7 da Fonte do Lavra ganhou 
novos equipamentos lúdicos, concretamente 
um escorrega e um trepador, mais adequados 
à faixa etária dos alunos daquela escola. 
Outro investimento foi concretizado na EB 
das Manteigadas, neste caso com a instalação 
de dois novos equipamentos direcionados 
para o pré-escolar, valência recentemente 
criada naquela escola.
Para o presidente da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, Nuno Costa, estas requalificações 
resultam de uma intensa colaboração con-
cretizada “através de uma expressiva delegação 
de competências”, que, neste caso, permitiram 
reforçar “as condições de ensino da comunidade 
educativa”.

ca que esta é uma intervenção que “nasce de 
uma necessidade apontada pela população e que 
vem acrescentar mais qualidade de vida, conforto 
e segurança” àquela zona do território. 
Em matéria de segurança, acrescenta o autar-
ca, “está prevista a colocação, na faixa rodoviá-
ria, de vários elementos redutores de velocidade, 
em particular devido à proximidade da escola 
básica”. 
Paralelamente aos trabalhos em curso, a junta 
de freguesia, em parceria com as operadoras 
de telecomunicação, avança com uma operação 
para remoção de cabos existentes em postes. 
“O objetivo é passar todos os cabos para condutas 
subterrâneas, o que resulta numa imagem ur-
bana mais apelativa”, aponta o presidente da 
Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra, José Belchior. 



16SETÚBALjulho|agosto|setembro19

pl
an

o
ce

n
tr

al

D

Do Sado nascem cavalos-marinhos

Os cavalos-marinhos são 
atormentados anualmente 

pela poluição e pela pesca 
ilegal com destino ao 

mercado asiático. O biólogo 
José Pereira empenha-se 

para reverter o flagelo através 
do SeahorseHatchery, um 

projeto inédito, no estuário 
do Sado, de preservação e 

repovoamento destes animais 
em vias de extinção

e cabelos grisalhos e pele queimada de quem 
trabalha com o céu como teto, José Pereira re-
cebe-nos de sorriso largo ao portão de ferro 
da propriedade inserida nos lagos salgados 
do estabelecimento de culturas marinhas “al-
finetes”, na zona do Faralhão, onde funciona 
o projeto SeahorseHatchery. Trata de se apre-
sentar. “Sem stress, sem pressa. Vim para cá pela 
tranquilidade.”
Ovelhas e galináceos passeiam-se livres e a 
paz natural do local é um bem precioso. Um 
verdadeiro refúgio da azáfama urbana. Em 
2016, nasce aqui o SeahorseHatchery e com 
ele mais de um milhar de cavalos-marinhos, 
criados em viveiros com águas temperadas e 
salgadas do Sado.
Licenciado em Biologia Marinha e Pescas, 
José, 48 anos, vai desfiando aspetos relacio-
nados com o ambiente que nos rodeia, senta-
do à sombra de uma sexta-feira quente e seca.

“Vejam este tanque. Ainda tem a forma do anti-
go pejo da salina, onde a água entrava e depois 
escoava para os cristalizadores”, descreve, alu-
dindo aos tempos em que o estuário do Sado 
se destacava como o maior centro produtor 
de sal de todo o reino. “O trabalho de limpeza 
era feito com as mãos e com a força dos braços. 
Desculpem a expressão, mas nós, hoje, somos uns 
meninos comparando com as pessoas da salicul-
tura, que trabalharam, mas trabalharam…”
Há quase quatro anos, José Pereira abre a 
Couto de Pesca, empresa especializada na 
produção em viveiro de douradas, robalos, 
linguados, enguias, sargos e camarinhas, a 
funcionar no estabelecimento de culturas 
marinhas “alfinetes”, onde decorre esta re-
portagem.
Um dia descobriu por aqui uma meia-dúzia 
de cavalos-marinhos. “Sei que a ria Formosa 
tem uma das populações destes animais mais 

densas do mundo, mas por aqui não é um peixe 
comum.”
O biólogo agarrou na oportunidade e começou 
a criar ferramentas e métodos para a conser-
vação e reprodução de cavalos-marinhos em 
viveiros e a devolver alguns destes animais, 
já adultos, ao seu habitat natural nesta região.
“Trata-se de algo inédito em termos de conser-
vação marinha. A atitude para com o mar, en-
quanto recurso, tem sido essencialmente de cole-
ta e quase nunca de reposição”, nota.
Para rentabilizar o projeto, José Pereira tem 
vendido cavalos-marinhos para o ramo de 
aquariofilia, uma vez que são apreciados 
como elementos ornamentais nos pequenos 
aquários.
“Apenas os animais produzidos em cativeiro po-
dem ser comercializados e cada um pode custar 
entre 40 a 60 euros”, acrescenta, mas deixa cla-
ro que “o objetivo do projeto não é o lucro, mas 
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Do Sado nascem cavalos-marinhos
Peixe 
enigmático
De sangue frio, sem dentição e sem 
estômago e com forte poder de camu-
flagem, os cavalos-marinhos são pei-
xes ósseos, podendo atingir os vinte 
centímetros, dependendo da espécie.
Totalmente cobertos por placas dér-
micas, destacam-se pelo modo invul-
gar como nadam, hirtos e em posição 
vertical, utilizando uma barbatana 
dorsal como meio de propulsão e duas 
peitorais. 
Os cavalos-marinhos, ou hipocam-
pos, encontram-se em risco de ex-
tinção. Através da plataforma digital 
www.iseahorse.org, é possível, no-
meadamente, partilhar informação e 
fotografias sobre a localização de es-
pécimes, vivos ou mortos.
Residência. Zonas de águas calmas 
e abrigadas, caso de estuários, onde 
existem povoamentos de algas e plan-
tas marinhas, à volta das quais enro-
lam a cauda, mantendo-se imóveis.
Alimentação. Moluscos, vermes e 
microcrustáceos, com menos de 1 
milímetro.
Acasalamento. O macho e a fêmea 
mantêm uma relação monogâmica, 
com comportamentos ritualizados de 
acasalamento.
Gravidez. A fêmea transfere os ovos 
para uma bolsa incubadora do ma-
cho, onde são fertilizados durante 
um período que pode chegar a quatro 
semanas. Há machos que chegam a 
“expulsar” 2500 filhos, com menos 
de um centímetro de comprimento e 
um corpo semitransparente.
Camuflagem. A mudança de cor, de-
pendendo do ambiente, assume-se 
como uma estratégia para se protege-
rem de predadores.
Sobrevivência. Esperança média de 
vida de três a cinco anos.

sim a construção de um plano de repovoamento 
anual ou bianual”, capaz de garantir a conti-
nuidade e diversidade do património genéti-
co das populações de cavalos-marinhos exis-
tentes no estuário do Sado.

Santuário natural

Seguimos com José Pereira até ao armazém 
de madeira onde nascem, crescem e também 
morrem os cavalos-marinhos do Sado.
“Dias antes de falecer, a minha mãe veio visitar-
-me e ficou completamente fascinada quando 
viu os cavalos-marinhos. Esteve uma manhã 
inteira a observá-los. Desenvolvo também este 
projeto em memória dos meus pais”, conta José 
Pereira, enquanto nos abre a porta do san-
tuário vivo destes elegantes animais. No chão 
há poças de água. E, por todo o lado, filtros de 
areia, tubos e cabos, numa espécie de labora-

tório. Lá dentro, três tanques de aquacultura 
e três aquários são a casa de milhares de hi-
pocampos machos e fêmeas, divididos entre 
duas espécies: a Hippocampus hippocampus, 
ou cavalo-marinho de focinho curto, e a 
 Hippocampus guttulatus, ou cavalo-marinho 
de focinho-comprido, ambas protegidas.
“Eles estão como se estivessem na natureza, 
mas, claro, com mais alimento”, explica o bió-
logo, chamando a atenção para o movimento 
que se desenrola dentro de um dos aquários, 
com cavalos-marinhos com menos de vinte 
dias.
“Quando nascem são alevinos”, crias de peixe, 
após a fase de larva, quando todos os órgãos já 
estão formados. “E são os machos a engravidar. 
É muito interessante.”
A fêmea transfere os ovos para dentro da bol-
sa incubadora do macho, onde são fertilizados 
durante um período que pode chegar a quatro 

semanas. “A gestação depende da temperatura 
da água”, refere o biólogo, acrescentando que 
“os cavalos-marinhos são animais pecilotérmi-
cos, porque a temperatura corporal altera-se de 
acordo com a temperatura do ambiente, à seme-
lhança dos anfíbios e dos répteis.”
E essa característica afeta, obviamente, a du-
ração da gestação. O macho pode libertar duas 
a três centenas de juvenis, mas são poucos os 
que sobrevivem, o que dificulta a renovação 
de gerações.

Pesca ilegal

Tanto o cavalo-marinho de focinho curto, 
como o cavalo-marinho de focinho compri-
do estão classificados na Lista Vermelha da 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza como “vulneráveis à extinção”. A 
principal ameaça é a pesca ilegal, Além dos 

fatores da poluição e da diminuição de prada-
rias marinhas.
Todos os anos mais de 15 milhões de cavalos-
-marinhos são capturados e transformados 
em pó para serem utilizados na produção de 
comprimidos e xaropes para a medicina tra-
dicional oriental. Os chineses e os japoneses 
acreditam que a versão seca e sem vísceras 
possui poderes medicinais na cura do cancro 
do cólon, impotência e fadiga.
O projeto SeahorseHatchery, com certifica-
ção CITES – Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies de Fauna e Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção, licença 
obrigatória que permite, entre outros, o ma-
nuseamento de cavalos-marinhos e regula-
mentação do comércio, trabalha desde 2016 
para garantir a continuidade e diversidade do 
património genético das populações de cava-
los-marinhos existentes no estuário do Sado.
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A primeira edição da MAPS – Mos-
tra de Artes Performativas em Se-
túbal proporcionou uma dezena 
de espetáculos de diferentes ex-
pressões artísticas em vários locais 
da cidade, entre os dias 11 e 18 de 
julho, que foram vistos por 2700 
pessoas.
O certame, organizado pela Câmara 
Municipal, visa promover a inte-
ração, a fruição e a valorização do 
património através da apresenta-
ção de espetáculos que fomentam 
o acesso às artes, que asseguram a 
diversificação, a descentralização e 
a difusão da criação artística e in-
centivam a captação de diferentes 
públicos.
A liberdade, a igualdade e questões 
de género, o consumo, o trabalho, a 
ocupação dos “não lugares” e a cor-
poralidade foram alguns dos prin-
cipais temas retratados nas perfor-
mances apresentadas na MAPS.
Aos performers foi concedida li-

Artes para todos os gostos

A difusão da criação 
artística e a valorização 

do património, através 
da apresentação de 

espetáculos em vários 
locais do centro histórico 
da cidade, estiveram em 

destaque na primeira 
edição da Mostra de 

Artes Performativas em 
Setúbal. Uma dezena de 
performances de várias 
expressões artísticas foi 

vista por 2700 pessoas 

berdade de criação, através do es-
tímulo ao diálogo interdisciplinar e 
à interação com o público num es-
paço comum e, nalguns casos, não-
convencional do centro histórico 
da cidade.
O programa teve início a 11 de ju-
lho, no Fórum Municipal Luísa 
Todi, com “A meio da noite”, pela 
Companhia Olga Roriz, o único 
espetáculo pago da MAPS, que é 
uma profunda homenagem a Ing-
mar Bergman, aos atores dos seus 
filmes e aos intérpretes da Compa-
nhia Olga Roriz.

Peça trata das almas com êxito

Um programa de artes de rua, para 
crianças dos 2 aos 5 anos, animou 
os parques e jardins do concelho, ao 
longo dos meses de junho e julho.
O projeto “Rua de Brincar”, desen-
volvido pela Câmara Municipal e 
pelo Teatro do Elefante, teve início 
a 1 de junho, Dia Mundial da Crian-
ça, no Jardim da Bacalhôa, em Vila 

ra, mas na Sala José Afonso, houve 
“Sopa de Jerimu”, performance 
cénica com Graça Ochoa, da Com-
panhia Circolando.
No dia, 15, a bailarina Inês Oli-
veira interpretou “The Fall” e a 
Companhia Passos e Compassos, 
acompanhada pela música da dupla 
setubalense Um Corpo Estranho, 
apresentou o espetáculo multidis-
ciplinar “Homem Delírio”. 
A performance de dança “#Vi-
bra#Dor#”, de Rita Vilhena, subiu 
ao palco do auditório da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal nos 
dias 16 e 17.
A MAPS encerrou a 18 de julho, na 
Praça de Bocage, com “Insomnio”, 
espetáculo multidisciplinar de tea-
tro físico, acrobacia aérea, vídeo e 
música, pela Companhia Teatro do 
Mar, em que uma cama gigante é o 
palco que dá lugar a uma linguagem 
poética e sensitiva, debruçando-
-nos sobre o sono e o sonho. 

A MAPS prosseguiu a 12 de julho, 
na Praça de Bocage, com o “Baile 
dos Candeeiros”, intervenção ar-
tística pela Companhia Radar 360º. 
O evento contribuiu, igualmen-
te, para enaltecer o trabalho de 
artistas e criativos setubalenses, 
nomeadamente Inês Oliveira, Gra-
ça Ochoa, Rita Vilhena, Catarina 
Mota, Ricardo Mondim e os mú-
sicos que integram o projeto Um 
Corpo Estranho.
No dia, 13, no Armazém de Papéis 
do Sado, Telma João Santos in-
terpretou a performance “Perfect 

landscape – to let your (S)hit flows” 
e a Companhia Erva Daninha apre-
sentou o espetáculo de circo con-
temporâneo “E-nxada”.
De salientar que o Armazém Papéis 
do Sado estreou-se com sucesso 
como palco não convencional, uma 
vez que revelou ter as condições 
necessárias para a realização de es-
petáculos desta natureza.
A 14, dia dedicado aos mais novos, 
Catarina Mota animou o Jardim 
do Bonfim, e o Pátio do Dimas, na 
Casa da Cultura, com “Heart of a 
clown”. Também na Casa da Cultu-

Nogueira de Azeitão. Em junho, 
houve ainda ações no espaço junto 
da EB1 do Viso, no Bairro dos Pes-
cadores, no Jardim do Monte Belo e 
no Parque Verde da Bela Vista.
No mês de julho, as ações realiza-
ram-se nos jardins da Algodeia, 
Vanicelos e do Bonfim e no Parque 
Verde da Bela Vista.

A estreia de “Faith Healer – Terapia 
das Almas”, a mais recente produ-
ção do TAS – Teatro Animação de 
Setúbal, baseada no texto do dra-
maturgo irlandês Brian Friel, esgo-

Teatro brinca na rua

tou o Fórum Municipal Luísa Todi, 
no dia 6 de julho. 
Os atores Célia David, Duarte Victor 
e Miguel Assis partilharam no palco 
da principal sala de espetáculos de 

Setúbal três monólogos com relatos 
contraditórios sobre os mesmos 
acontecimentos, em textos muni-
dos de ritmo e desespero poético.
Em “Faith Healer – Terapia das Al-
mas”, cuja ação decorre nas ilhas 
britânicas, as três personagens, 
Frank, Teddy e Grace, interpretam 
eventos que sublinham a fragilida-
de da memória e a importância de 
histórias e mitos para a sobrevi-
vência humana, com promessas de 
redenção e conflito.
O espetáculo, com figurinos por 
Lucília Telmo, design de Luís Va-
lido e fotografia por João Bordeira, 
desenrola-se numa atmosfera de 
transcendência característica da 
narração dramática irlandesa.
A peça teve nova sessão, também no 
Fórum Municipal Luisa Todi, no dia 
7 de julho.
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qualidade
reforçada 
no teatro
Mais público e um reforço da qualidade 

dos espetáculos, que tornou mais renhida 
a disputa pelo primeiro lugar na Secção 

Off Mais Festa, marcaram a XXI Festa do 
Teatro – Festival Internacional de Teatro 

de Setúbal. Salas e ruas foram preenchidas 
por emoções e muitos aplausos

Mais de quatro mil pessoas passaram pelas 
quatro dezenas de eventos da XXI Festa do 
Teatro – Festival Internacional de Teatro de 
Setúbal, que decorreu entre os dias 22 de 
agosto e 1 de setembro, em diversos equipa-
mentos e espaços públicos da cidade.
Espetáculos cénicos de sala e de rua, cinema, 
atuações musicais, encontros, exposições 
e um seminário intensivo sobre expressão 
dramática contribuíram para o sucesso da 
XXI Festa do Teatro, evento organizado pelo 
Teatro Estúdio Fontenova e pela Câmara Mu-
nicipal de Setúbal. 
O diretor artístico do certame, José Maria 
Dias, sublinha o “excelente feedback do pú-
blico” aos espetáculos, que foram vistos por 
mais de quatro mil pessoas, número “muito 
superior” ao da edição de 2018.
“Os espetáculos que decorreram na Escola Se-
cundária Sebastião da Gama estiveram quase 
sempre esgotados. No Fórum Municipal Luísa 
Todi, também notámos um grande aumento 
relativamente à edição do ano passado, com a 
sala sempre bem composta.” 
O aumento da qualidade dos espetáculos, 
“todos de grande nível”, é um dos motivos que, 
segundo José Maria Dias, explicam o aumen-
to da adesão de público, proveniente de Se-
túbal e de outros concelhos. 
“A qualidade foi de tal forma equilibrada que 
dificultou a decisão do júri no concurso da Sec-
ção Off Mais Festa. O público ovacionou de pé 
quase todos os espetáculos.”  

O vencedor desta secção, que abre as portas 
a jovens criadores e a novos projetos tea-
trais que usufruem da logística e promoção 
do certame, foi a peça “A Terceira Margem 

do Rio: a de dentro”, apresentada ao público 
no dia 27, no auditório da Escola Sebastião da 
Gama, pela Cia. Músico – Teatral de Letras, 
do Brasil.  

Já no dia 31, a companhia chilena Escena-
Física “levou ao rubro” o público que esgotou 
o ginásio da Escola Secundária Sebastião da 
Gama com a peça “La Metamorfosis”, versão 
de Ricardo Gaete inspirada em “A Metamor-
fose”, de Franz Kafka. “Este foi talvez o espetá-
culo mais ovacionado da Secção Oficial”, desta-
ca José Maria Dias.
De salientar, igualmente, duas estreias na 
edição deste ano, pelo anfitrião Teatro Estú-
dio Fontenova, que apresentou a última parte 
da performance/instalação “Lugar de Túbal”, 
que começou a ser construída na edição de 
2018, e pelos espanhóis Réplika Teatro, com 
“El Éxtasis de los Insaciables”.
O programa encerrou a 1 de setembro com 
um concerto pelo grupo de música popular 
Brassica Rapa a animar a noite, no exterior 
da Casa da Cultura.
Na XXI Festa do Teatro, apresentaram-se 15 
espetáculos na Secção Oficial e 15 na Secção 
Mais Festa, oito a concurso e sete extracon-
curso.
Do programa constaram, igualmente, dois 
concertos, uma mostra de curtas-metragens, 
conversas de teatro, duas exposições e um 
seminário intensivo conduzido por Ricardo 
Gaete.
Além de companhias de teatro nacionais, 
marcaram presença na vigésima primeira 
edição do certame oito companhias estran-
geiras, provenientes de Brasil, Chile, Repú-
blica Checa, França e Espanha.

Fado passa pelas freguesias  
O ciclo Fado em Setúbal preencheu as noites 
de verão nas cinco freguesias do concelho, 
com concertos gratuitos, às sextas e sábados, 
entre os meses de junho e setembro. Carla 
Lança, Joana Lança, Ramiro Costa, Antó-
nio Almeida, Sara Margarida, Maria do Céu 
Freitas, Inês Pereira, Carlos Zacarias Maria 
Caetano, Nuno Rocha, Fernando Anselmo e 
Eugénio Almeida foram os fadistas que atua-
ram em mais de duas dezenas de espetáculos.

Festividades do mar em fotos
A mostra fotográfica “Festas do Mar”, de José 
A. Carvalho, patente entre 6 de julho e 15 de 
setembro, no Museu do Trabalho Michel Gia-
cometti, partilhou aspetos da história recente 
de três celebrações religiosas da comunidade 
piscatória setubalense. Mais de duas dezenas 
de imagens desvendaram os rituais de fé das 
festas de Nossa Senhora do Rosário de Troia, 
do Novo Círio da Arrábida de Setúbal e do Se-
nhor Jesus do Bonfim.

Canção de Coimbra na praça
Centenas de pessoas assistiram a 13 de julho, 
nas arcadas dos Paços do Concelho, na Pra-
ça de Bocage, a um espetáculo composto por 
canções de Coimbra, guitarradas e poesia. A 
VI Serenata do Fado de Coimbra, apresentada 
pelo fadista Manuel Guerra, contou com atua-
ções do Grupo Raízes de Coimbra, da Tertúlia 
Coimbrã de Miratejo e dos grupos de Guitarra 
e Canto de Coimbra, de Santarém, e de Fado 
de Coimbra de Setúbal.

Sons de verão aquecem largo 
O músico setubalense Renato Sousa apre-
sentou-se a solo, no dia 19 de julho, na Casa 
do Largo – Pousada da Juventude, no terceiro 
concerto do ciclo Chillargo Sounds, que decor-
reu entre o início de junho e o dia 13 de setem-
bro, sempre às sextas-feiras. Grutera, Haē-
ma, The Town Bar, Tableek e Algumacena são 
outros projetos musicais que proporcionaram 
espetáculos gratuitos na segunda edição do 
ciclo organizado pela autarquia.
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Mais de duas dezenas de canto-
res líricos de todo o mundo, com 
idades entre os 21 e os 36 anos, 
especializaram-se em reportó-
rios de ópera italiana, francesa e 
alemã e atuaram em espetáculos 
ao vivo em vários espaços da ci-
dade, na primeira edição do Se-
túbal Cantofest, realizada de 8 a 
18 de agosto. 

O Auditório José Afonso encheu 
na noite de 31 de agosto para o 
Eurovision Live Concert Portugal, 
espetáculo musical que, durante 
cerca de três horas, reviveu êxitos 
do Festival Eurovisão da Canção.
A décima primeira edição Euro-
vision Live Concert Portugal, or-
ganizado pela Derivastatus – As-
sociação e pela Câmara Municipal 
de Setúbal, contou com a partici-
pação de seis artistas estrangeiros 
e seis portugueses, que fizeram 
uma viagem pelos grandes temas 
que marcaram as seis décadas do 
Festival Eurovisão da Canção.
Alguns dos momentos altos da 
noite foram uma homenagem a 
Dina, falecida a 11 de abril deste 
ano, com Micaela Castanheira a 

Marchas com prémios
Os prémios do concurso das Marchas Po-
pulares de Setúbal 2019 foram entregues a 
7 de julho, em cerimónia realizada na Casa 
da Baía, que incluiu atuações de todas as 
coletividades participantes no tradicional 
concurso setubalense. A Sociedade Filar-
mónica Perpétua Azeitonense, vencedora 
desta edição, recebeu ainda os prémios de 
melhor coreografia, cenografia, figurino, 
letra e música.

Ópera em formação
O Setúbal Cantofest levou concertos de ópera a vários espaços e equipamentos da 
cidade, que contaram com uma calorosa receção. Mais de duas dezenas de cantores 
líricos de todo o mundo participaram no evento

O Largo da Ribeira Velha, a Igre-
ja de São Sebastião e o Salão da 
Academia de Música e Belas-Ar-
tes Luísa Todi acolheram concer-
tos gratuitos, sempre com grande 
afluência de público. 
A primeira edição do evento en-
cerrou oficialmente no dia 15, 
com uma gala de ópera, com lo-
tação esgotada, no Fórum Muni-

cipal Luísa Todi, na qual foram 
encenadas árias, duetos e en-
sembles das mais belas óperas de 
Mozart, Verdi, Puccini e Donize-
tti, entre outros, acompanhadas 
ao piano.
A calorosa receção, quer por 
parte dos setubalenses, quer dos 
muitos turistas que assistiram 
aos espetáculos, levou forman-

Estrelas da Eurovisão dão espetáculo
interpretar o tema que venceu o 
Festival da Canção 2012, “Amor 
d’Água Fresca”, e uma atuação de 
Adelaide Ferreira.

Carlos Costa, Diogo Almeida, 
Sérgio Alves e Marta Pinto, Rita 
Laranjeira e Carla Ribeiro foram 
os outros artistas portugueses em 
palco.
quanto a cantores estrangeiros, 
Jonas Flodager Rasmussen, Di-
namarca, Eliot, Bélgica, Suns-
troke Project, Moldávia, Chingiz 
Mustafayev, Azerbaijão, Alexan-
dros Panayi, Chipre, e Magdale-
na Tul, Polónia, participaram na 
edição 2019 do Eurovision Live 
Concert, a única iniciativa de-
dicada ao maior espetáculo do 
mundo, para televisão, realizada 
em Portugal, e um dos maio-
res  eventos subordinados a este 
tema em todo o continente euro-
peu.

Jazz preenche ruas
Os ritmos do jazz invadiram a Baixa com 
o programa Círculo de Jazz na Rua a pro-
porcionar um conjunto de concertos gra-
tuitos, entre os meses de julho e setembro. 
O Largo da Ribeira Velha recebeu atuações 
dos quartetos Maria João Matos e Ed-
gar Caramelo, enquanto André Carvalho 
Group e Isabel Rato quarteto estiveram no 
exterior da Casa da Cultura e no Pátio do 
Dimas, respetivamente.

Filarmónicas atuam
A 15.ª edição do Festival de Bandas Filar-
mónicas da Cidade de Setúbal animou a 
Baixa sadina no dia 6 de julho. O encon-
tro, organizado pela Sociedade Musical 
Capricho Setubalense em parceria com a 
Câmara Municipal e com o apoio da União 
das Freguesias de Setúbal, começou com o 
habitual desfile pelas ruas e terminou com 
um concerto pelos quatro conjuntos parti-
cipantes na Praça de Bocage. 

Canto encanta Fórum
O tenor Luís Gomes e a soprano Bárbara 
Barradas apresentaram obras do maestro 
americano Leonard Bernstein e dos italia-
nos Verdi, Puccini, Donizetti e Rossini, no 
espetáculo “Operália e Outros Prémios”, 
realizado a 13 de julho, no Fórum Munici-
pal Luísa Todi. Os cantores, reconhecidos 
internacionalmente com diversos pré-
mios, foram acompanhados ao piano pelo 
maestro João Paulo Santos.

dos e professores a agendar um 
concerto extra, realizado no dia 
18, no Coreto da Avenida Luísa 
Todi.
O Setúbal Cantofest, organizado 
pela Grand Stage Internacional 
Arts Foundation, em parceria 
com a Câmara Municipal de Se-
túbal, contou com direção artís-
tica de Marcos Santos. 

A cantora recebeu agora o prémio 
de vencedora do Festival da Can-
ção de 1985, uma vez que, na al-
tura, não levou o troféu para casa.

cu
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Os 90 anos do nascimento de José 
Afonso foram assinalados em Se-
túbal com um leque diversificado de 
atividades. 
No dia 2 de agosto, data do nasci-
mento de José Afonso, o professor 
de Literatura Portuguesa da Uni-
versidade Nova de Lisboa Fernando 
Cabral Martins lançou, na Sala José 
Afonso da Casa da Cultura, o livro 
“Táxi”, numa sessão do ciclo Muito 
Cá de Casa.

A vida e a obra de José 
Afonso estiveram em 

evidência em Setúbal 
com um conjunto de 

iniciativas promovidas 
pela autarquia, por 

ocasião do aniversário 
dos 90 anos do 

nascimento cantor 
e poeta português.

O município assinalou 
a ligação do artista 

ao concelho

A obra é ilustrada por João de Aze-
vedo, autor da capa do álbum “Com 
as Minhas Tamanquinhas”, de Zeca 
Afonso. A iniciativa incluiu ainda 
uma exposição com o mesmo nome, 
no Espaço Ilustração da Casa da Cul-
tura. 
A presença em Setúbal de José Afon-
so, figura da cultura, da música e da 
política portuguesa e internacional, 
fez-se sentir ao longo de duas déca-
das, tendo sido um dos fundadores 

do Círculo Cultural de Setúbal, na 
Avenida 5 de Outubro.
São vários os locais na cidade 
com ligação a José Afonso. Como 
o antigo liceu nacional e atual 
Escola Secundária de Bocage, onde 
lecionou, os antigos calabouços da 
PIDE/DGS, no Bairro Salgado, o 
Clube Naval e o Clube de Campismo.
Estes e outros locais, como alguns 
espaços informais, antigos cafés 
e tascas, estão incluídos num guia 

que contempla mais de 40 lugares 
da cidade, emblemáticos para o 
cantor, e que em breve são editados 
em livro. 
José Manuel Cerqueira Afonso dos 
Santos, tratado por Zeca pelos ami-
gos e discípulos, nasceu a 2 de agos-
to de 1929, em Aveiro. Começou a 
cantar em Coimbra, enquanto estu-
dante, tendo gravado os primeiros 
discos no início dos anos 50, com 
fados e baladas. 

“Traz Outro Amigo Também”, “Can-
tigas do Maio”, “Venham Mais Cin-
co” e “Grândola Vila Morena”, esco-
lhida para anunciar a Revolução de 
Abril de 1974, são algumas canções 
que pautam uma carreira musical 
ímpar, feita de mãos dadas com a 
intervenção cívica e política. 
José Afonso morreu a 23 de feverei-
ro de 1987, com 58 anos, em Setúbal, 
com o funeral a ser acompanhado 
por milhares de pessoas.

Cidade homenageia José Afonso

Dois projetos destinados à melho-
ria das condições de usufruto pú-
blico do Museu do Trabalho Michel 
Giacometti foram aprovados pelo 
Programa de Apoio a Museus da 
Rede Portuguesa de Museus – Pro-
Museus.
As candidaturas dizem respeito às 
instalações centrais do Museu do 
Trabalho, no Largo Defensores da 
República, e ao polo museológico 
do Bairro da Bela Vista.
Nas instalações centrais, o proje-
to visa tornar aquele equipamento 
acessível a todos. Para tal, foi apro-
vado um financiamento de 17 mil e 
970 euros para a implementação.

“Acontece” é o nome da nova agen-
da digital de eventos culturais e de 
lazer dos concelhos da Associação 
de Municípios da Região de Setúbal, 
disponível ao público desde o início 
de julho.  
O projeto, conduzido pela AMRS 
e desenvolvido em parceria com 
os vários municípios envolvidos, 
está disponível, gratuitamente, em 
www.aconteceagenda.pt e através 
de uma aplicação com o mesmo 
nome, criada para sistemas An-
droid e iOS.
A “Acontece” proporciona, numa O auditório da Casa do Largo – Pou-

sada da Juventude de Setúbal  aco-
lheu mais uma sessão da iniciativa 
Poesia sem Vergonha. A noite de 
17 de julho foi de “spoken word” e 
poesia interativa, com o microfone 
aberto e a condução de Mick Men-
gucci, em spiritual funky loops, e 
animação slamática pelo coletivo 
Lab.I.O – Laboratório de Interação 
e Oralidade. 
O evento, promovido pela Câmara 
Municipal de Setúbal, está inserido 
no ciclo quartas do Meio, que tem 
uma programação com diferen-
tes expressões artísticas na Casa 
do Largo, todas as quartas-feiras, 
sempre a partir das 21h00. 

Melhoria de acessos
distingue museus

Poesia
artística 

Cultura e lazer juntos
na palma da mão 

O projeto destinado à renovação e 
ativação da reserva técnica do mu-
seológico do Bairro Bela Vista viu 
diferido pelo ProMuseus um apoio 
financeiro de 16 mil e 566 euros, 
igualmente correspondente a 60 
por cento do valor total programado 
para a concretização da ação.
As análises técnicas realizadas às 
candidaturas reforçam que os in-
vestimentos propostos se afiguram 
pertinentes, em função dos obje-
tivos e das necessidades identi-
ficados pelo Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, equipamento 
cultural tutelado pela Câmara Mu-
nicipal de Setúbal.

única plataforma, as agendas cultu-
rais e de lazer de oito dos nove mu-
nicípios da AMRS, concretamente 
Alcochete, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra e Setúbal. Permite a pes-
quisa de eventos por municípios e 
por categorias temáticas, no total 
de 11, com a particularidade de, nas 
aplicações móveis, ser possível aos 
utilizadores consultarem a ativida-
de agendada através de um mapa, 
beneficiando, assim, da funcio-
nalidade de georreferenciação de 
eventos. 
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A V Conferência Anual de Educação 
de Setúbal, realizada a 11 de setem-
bro, no Fórum Municipal Luísa Todi 
e na Escola de Hotelaria e Turismo, 
refletiu sobre os desafios que se co-
locam à construção de uma cidade 
educadora.
Com o tema “Educar na Cidade, 
A Cidade que Educa”, o encontro 
contou com os contributos de espe-
cialistas nacionais e estrangeiros e 
com a partilha de experiências que 
visam “procurar novos caminhos e 
definir ações concretas adaptadas às 
especificidades do território”, subli-
nhou a presidente da Câmara Mu-
nicipal, Maria das Dores Meira, na 
sessão de abertura, no Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi.
A autarca destacou o investimen-
to desenvolvido em equipamentos 
culturais, desportivos, escolares e 
sociais, na recuperação do patrimó-
nio, na criação de espaços de lazer e 
na melhoria dos serviços públicos.
De salientar, igualmente, os vários 
projetos e atividades que fazem 

Ensino aposta na qualidade
Os desafios que se colocam à construção de cidades educadoras e a partilha de experiências locais estiveram 
em destaque em mais uma edição da Conferência Anual de Educação de Setúbal. O evento, que marca o início 
do ano letivo 2019/2020 no concelho, contou com os contributos de vários especialistas nacionais e estrangeiros

de Setúbal uma cidade educadora, 
como o desporto escolar e a utili-
zação da biblioteca e dos museus 
como espaços de excelência para o 
desenvolvimento do processo edu-
cativo. Projetos que contam com o 
forte envolvimento da comunidade 

Para o presidente delegado da AICE 
e professor na Universidade Autó-
noma de Barcelona, Miguel Àngel 
Essomba, Setúbal “é um dos mais 
importantes membros da associação” 
e uma cidade “na qual se percebe que 
tem verdadeiramente a educação no 
coração”. 
A V Conferência Anual de Educa-
ção, organizada pela Câmara Mu-
nicipal, prosseguiu nas instalações 
da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Setúbal, com “Caminhos que se tri-
lham, experiências locais de suces-
so”, que consistiu na apresentação 
de projetos de âmbito local pensa-
dos para a área da Educação.
A sessão de encerramento, no 
Fórum Luísa Todi, contou com as 
intervenções do vereador da Edu-
cação da Câmara Municipal, Ricar-
do Oliveira, da presidente do Con-
selho Nacional de Educação, Maria 
Brederode Santos, e da professora 
da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal Ana 
Costa.

escolar, de que são exemplos o Fes-
tival de Música de Setúbal, a Festa 
da Ilustração, a Festa do Teatro, a 
programação da Casa da Cultura e 
os programas Setúbal Mais Bonita e 
Nosso Bairro, Nossa Cidade.
A importância da construção de 

uma cidade educadora revela-se, 
igualmente, na adesão do municí-
pio, em julho de 2019, à Rede Glo-
bal de Cidades de Aprendizagem da 
UNESCO e, em 2012, à AICE – As-
sociação Internacional das Cidades 
Educadoras.
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A Câmara Municipal vai investir 
mais de 500 mil euros no Plano de 
Transportes Escolares que vai bene-
ficiar 1642 alunos de todos os esta-
belecimentos de ensino do concelho 
de Setúbal no ano letivo 2019/2020. 
O plano, aprovado em reunião pú-
blica, a 17 de julho, determina, em 
respeito pela legislação em vigor, 
que o serviço de transporte seja gra-
tuito para os alunos dos ensinos bá-
sico e secundário quando residam a 
mais de três ou quatro quilómetros 

O município de Setúbal é, desde 28 
de junho, membro da Global Ne-
twork of Learning Cities da UNESCO, 
rede internacional de apoio à prática 
da aprendizagem ao longo da vida. 
A rede procura promover o diálogo 
sobre políticas de ensino e de apren-
dizagem entre os vários membros e 
fomenta, em simultâneo, a criação 
de laços e o fortalecimento de par-
cerias e de capacidades para o de-
senvolvimento de instrumentos que 
procuram encorajar e reconhecer o 

Transporte especial serve alunos Aprendizagem em rede
da escola, caso o estabelecimento 
esteja ou não equipado com refei-
tório.
O serviço de transportes escolares 
representa uma despesa da autar-
quia no valor de 517 mil e 459,49 
euros, que beneficia 673 estudantes 
do ensino básico com transporte 
gratuito e 969 alunos do secundário 
e profissional com uma compartici-
pação a 50 por cento.
O Plano de Transportes Escolares 
engloba ainda um circuito especial 

progresso na construção de cidades 
educativas.
As cidades-membro, num total de 
mais de duzentas de vários países 
do mundo, entre as quais onze de 
Portugal, comprometem-se a apre-
sentar um relatório bienal sobre o 
progresso dos planos de aprendi-
zagem implementados. O objetivo é 
apoiar a monitorização das políticas 
adotadas e, em simultâneo, partilhar 
estratégias, medidas e boas práticas 
adotadas.

para a zona de Azeitão, constituído 
por cinco percursos, e um outro fo-
cado especificamente nas localida-
des da Serra da Arrábida, composto 
por três percursos.
Este ano há uma novidade a ter em 
conta, uma vez que, com a entrada em 
vigor, em abril, do título social único 
de transportes na Área Metropolita-
na de Lisboa, os alunos menores de 
13 anos dispõem gratuitamente dos 
novos passes Navegante Municipal e 
Navegante Metropolitano.
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Cerca de três dezenas de jovens em 
período de férias escolares troca-
ram manhãs na praia pela Biblio-
teca Pública Municipal para par-
ticiparem em leituras animadas, 
jogos, trabalhos literários e visitas 
a locais de interesse histórico, lú-
dico e cultural.
O Clube de Leitura de Verão, pro-
grama de atividades de tempos 
livres e de sensibilização para a 
literatura e expressão corporal, de 
participação gratuita, decorreu en-
tre os dias 24 de junho e 24 de ju-
lho, com sessões divididas por es-
calões etários, dos 8 aos 11 anos de 
idade e dos 12 aos 17 anos, condu-

Seis dezenas de jovens entre os 
13 e os 18 anos participaram na 
sexta edição da iniciativa muni-
cipal Arrábida Camp 2019, que 
decorreu entre os dias 16 e 21 de 
julho, no Parque da Juventude de 
Setúbal, na Gâmbia. 
O Arrábida Camp é uma iniciativa 
organizada pela Câmara Munici-
pal de Setúbal para dar resposta à 
ocupação de tempos livres de jo-
vens durante o período das férias 
escolares. 
Ao longo dos seis dias do acam-
pamento, decorreram várias ati-
vidades de partilha e convívio, 

Ateliers de verão
ocupam férias 
A ocupação das férias letivas e a troca de conhecimentos e partilha 
de experiências entre gerações continuam a marcar a diferença nos Ateliers 
de Verão. Na vigésima terceira edição do projeto, com mais de quatro centenas 
de participantes, as atividades ao ar livre, na zona ribeirinha da cidade, 
estiveram em destaque 

Clube troca praia
pela biblioteca 

zidas por duas técnicas municipais.
José Carlos Completo, escritor, ator 
e encenador, autor da série literária 
juvenil “Patrulha Lobo” e formador 
em escrita para livros e guiões de 
cinema e televisão, foi o autor em 
foco nesta edição e marcou presen-
ça no espetáculo de encerramento, 
no dia 24 de julho. 
O Clube de Leitura de Verão in-
cluiu, igualmente, visitas ao Mu-
seu das Notícias, em Sintra, Mu-
seu Condes de Castro Guimarães, 
em Cascais, Grupo de Intervenção 
Cinotécnica da GNR, em queluz, 
Museu da Carris, em Lisboa, e 
Fórum Municipal Luísa Todi.

Natureza aproxima
jovens em parque

Mais de quatro centenas de pessoas 
participaram, entre 24 de junho e 26 
de julho, em cinco dezenas de ofici-
nas lúdicas e pedagógicas para ocu-
pação de tempos livres de crianças, 
jovens e idosos.
A vigésima terceira edição dos Ate-
liers de Verão, iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Setúbal 
em parceria com 15 instituições do 
concelho, constituiu, mais uma vez, 
uma resposta efetiva de ocupação 
dos tempos livres de crianças e jo-
vens no período de férias escolares, 
o que se traduz num apoio às famí-
lias com a oferta de um conjunto di-
versificado de atividades gratuitas.
Danças, artes plásticas, cinema, tea-
tro e informática foram as propostas 
dirigidas à população sénior, numa 
iniciativa que aliou momentos de 
aprendizagem, diversão e troca de 
conhecimentos entre gerações.
Já os mais novos participaram em 
cerca de quarenta atividades dife-

rentes, como canoagem, natação, 
paddle, futebol, remo, voleibol de 
praia, capoeira, taekwondo e triatlo, 
entre outras modalidades desporti-
vas, bem como cinema, teatro, dan-
ças e artes plásticas.
As atividades ao ar livre, na zona ri-
beirinha da cidade, como remo, ca-
noagem, paddle e voleibol de praia, 
que este ano marcou presença, pela 
primeira vez, nos Ateliers de Ve-
rão, foram as mais procuradas por 
crianças e jovens entre os 6 e os 18 
anos. 

Coreografia final

As oficinas de voleibol de praia de-
correram no campo de voleibol do 
Parque Urbano de Albarquel, com 
a participação de dezena e meia de 
crianças e jovens, que aprenderam 
técnicas essenciais para a prática da 
modalidade, como a “manchete”.
O hip hop é outra das oficinas mais 

concorridas dos Ateliers de Verão. 
Na Sociedade Musical Capricho Se-
tubalense, a monitora Sónia Ribei-
ro ensina crianças e jovens, dos 13 
aos 18 anos a fazerem os habituais 
poppings, lockings, break dance e 
ragga. 
Os participantes nesta oficina en-
saiaram uma coreografia que foi 
apresentada no espetáculo de en-
cerramento do projeto que decorreu 
a 26 de julho, no Palco Mourisca da 
Feira de Sant’Iago, e que incluiu, 
igualmente, momentos de teatro, 
capoeira e danças latinas, do mun-
do e sociais protagonizados pelas 
crianças, jovens e idosos inscritos 
nos diversos ateliers.
O evento contemplou, ainda, o vi-
sionamento de um vídeo de resu-
mo de todas as atividades desen-
volvidas e com uma intervenção da 
presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, Maria das Dores Meira, 
que sublinhou a importância dos 
Ateliers de Verão na ocupação dos 
tempos livres de crianças de jovens 
e na promoção do diálogo entre ge-
rações, através da partilha de expe-
riências e da disponibilização de um 
conjunto diversificado de atividades 
gratuitas. 
Na 23.ª edição dos Ateliers de Verão 
inscreveram-se 426 crianças, jo-
vens e adultos, que, sob a orientação 
de 65 monitores, participaram num 
total de 785 horas de atividades rea-
lizadas em vários locais, nomeada-
mente parques verdes do concelho, 
piscinas municipais e espaços de 
entidades parceiras, como escolas, 
associações e clubes.

no interior e exterior do campo, 
sempre em contacto com a natu-
reza, que promoveram momentos 
de aprendizagem e de diversão.
Durante o dia, em ambiente exte-
rior, o programa contemplou um 
leque de atividades desportivas, 
como canoagem, atividades de 
voluntariado e passeios fluviais 
na embarcação municipal Mara-
vilha do Sado. 
No acampamento, os jovens par-
ticiparam em workshops tecno-
lógicos e atividades lúdicas e ar-
tísticas e animação noturna, com 
a realização de jogos de campo.
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O programa municipal Nosso Bairro, 
Nossa Cidade marcou forte presença 
na Feira de Sant’Iago 2019 com um 
pavilhão inteiramente decorado pe-
los moradores, no qual venderam 
peças de artesanato produzidas à 
mão, e com uma tasquinha gastro-
nómica junto do Palco Mourisca. 
Os moradores começaram em abril 
a preparar a participação na Feira 
de Sant’Iago, que decorreu entre os 
dias 20 de julho e 4 de agosto, no 
Parque Sant’Iago, nas Manteigadas, 
com o tema “Gastronomia”. 
Um dos objetivos consistiu na ela-
boração de diversos tipos de artigos, 
produzidos à mão pelos moradores 
dos cinco bairros abrangidos pelo 
programa – Alameda das Palmeiras, 
Bela Vista, Forte da Bela Vista, Man-

O V Encontro de Moradores do pro-
grama Nosso Bairro, Nossa Cidade, 
agendado para 24 de novembro, co-
meça a ser preparado em outubro, 
com a realização de reuniões plená-
rias em cada um dos cinco bairros. 
O objetivo é fazer o ponto de situa-
ção das propostas apresentadas no 
IV Encontro de Moradores e eleger 
os representantes de cada bairro 
para a comissão de organização do 
quinto encontro, além de definir o 
modelo em que este se vai desen-
volver.
As reuniões plenárias decorrem a 
14, pelas 18h00, na Alameda das 

Mais de uma centena de crian-
ças dos cinco bairros abrangi-
dos pelo programa Nosso Bair-
ro, Nossa Cidade participaram 
em diversas atividades ocu-
pacionais do projeto Férias no 
Bairro, dinamizado pelos mo-
radores, com várias parcerias, 
entre os dias 24 de junho e 30 
de agosto.
Nestas férias de verão, inscre-
veram-se 119 crianças e jovens, 
que participaram em visitas às 
Oficinas das Profissões no Ins-
tituto Politécnico de Setúbal, ao 
Jardim da Mónica, Amadora, e à 
quinta Pedagógica dos Olivais, 
bem como em idas à praia.
O Teatro do Elefante dinamizou 
atividades circenses no Parque 
Verde da Bela Vista e o grupo 
de teatro sénior Nunca é Tarde 
Demais para Sonhar apresen-
tou uma peça no Espaço Nosso 
Bairro, Nossa Cidade da Bela 
Vista.
As crianças e os jovens parti-
ciparam, igualmente, em ativi-
dades desportivas, designada-
mente jogos de introdução ao 
râguebi, dinamizados pelo Clu-
be de Rugby de Setúbal, no Par-
que Verde da Bela Vista, e jogos 
de ténis de mesa, pelo Clube de 
Ténis de Mesa de Setúbal, no 
Centro Multicultural, na quinta 
de Santo António.
No Espaço NBNC da Bela Vista 
realizaram-se ainda duas ações 
desenvolvidas por alunos do 
Instituto Politécnico de Setúbal 
que apresentaram os projetos 
Sonho com Asas e Teatro Som-
bras.
Em Sonho com Asas, as crian-
ças ajudam a contar uma his-
tória num livro gigante com 
materiais de feltro, e no Teatro 
Sombras, depois de ouvirem 
um conto, as os participantes 
são convidados a retratá-lo, 
com recurso a folhas de acetato, 
canetas e papel celofane. 

Atividade
preenche
tempo
de férias

Reuniões de moradores preparam encontro

Nosso Bairro na feira
ganha marca própria

Um pavilhão totalmente decorado e organizado pelos moradores do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade 
esteve em destaque na principal entrada da Feira de Sant’Iago 2019. Na edição deste ano, os moradores 
também dinamizaram showcookings e uma tasquinha gastronómica

res são as etiquetas que identificam 
as peças de artesanato, as quais pos-
suem o logotipo do programa Nosso 
Bairro, Nossa Cidade e contêm a de-
signação “hand made” (feito à mão).
A participação do Nosso Bairro, 
Nossa Cidade na edição deste ano 
da Feira de Sant’Iago não ficou por 
aqui, uma vez que os moradores 
dinamizaram uma tasquinha gas-
tronómica junto do Palco Mourisca 
e conduziram dois showcookings no 
pavilhão do município, na entrada 
principal do recinto.
Feijoada à espanhola, carne seca 
com feijão e óleo de palma, queques 
de laranja, coquinhos e cascas de 
laranja foram algumas das iguarias 
confecionadas pelos moradores e 
degustadas pelo público presente.

teigadas e quinta de Santo António 
– e alguns com recurso à reutiliza-
ção de materiais, alusivos ao tema 
da edição deste ano da feira. 
Entre os artigos, que estiveram em 
exposição e à venda no pavilhão 
instalado à entrada do emblemáti-
co certame setubalense, contam-se 
porta-chaves com sardinhas e la-
ranjas, pirogravuras em colheres de 
pau, caixas de chá e tábuas de queijo, 
pegas individuais e aventais.
Os moradores também reutilizaram 
frascos de vidro, os quais, decora-
dos com laranjas e tampas de tecido, 
continham no interior as tradicio-
nais casquinhas de laranja setuba-
lenses, igualmente confecionadas 
pelos moradores.
Presépios e quadros, com recurso a 

latas de conserva reutilizadas, ba-
ses para copos e os sacos oficiais de 
merchandising da Feira de Sant’Ia-
go foram outros artigos produzidos 
pelos moradores.
No pavilhão do Nosso Bairro, Nossa 
Cidade também estiveram à venda 
roupas, sapatos e malas produzidas 
por Euclides Soares, morador no 
bairro das Manteigadas, e uma ca-
deira, restaurada no âmbito do pro-
jeto Garrrbage.
Praticamente todos os artigos foram 
vendidos e as receitas destinam-se 
a comprar mais materiais para pro-
duzir novas peças, sobretudo porta-
-chaves de sardinha, que, em breve, 
podem começar a ser comercializa-
das numa loja da Baixa da cidade. 
Também produzidas pelos morado-

Palmeiras, a 18, pelas 21h00, nas 
Manteigadas, a 21, pelas 18h30, na 
Bela Vista, a 23, às 21h00, na quin-
ta de Santo António, e no dia 30, 
também às 21h00, no Forte da Bela 
Vista.
Todos os encontros contam com a 
presença do vereador com a coor-
denação do programa Nosso Bairro, 
Nossa Cidade, Carlos Rabaçal. 
O V Encontro de Moradores vai 
definir o plano de ação para os úl-
timos dois anos do programa de-
senvolvido desde 2012 pela Câmara 
Municipal em parceria com os mo-
radores.
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Rafael Nunes e Nicole França foram os ven-
cedores do Arrábida Swim Challenge 2019, 
prova de natação que decorreu a 21 de julho, 
entre as praias do Creiro e da Figueirinha.
O evento, integrado no programa munici-
pal desportivo 16.os Jogos do Sado, levou 129 
nadadores, amadores e federados, a percor-
rer um trajeto de 2700 metros entre as duas 
praias da Arrábida, num percurso de águas 
abertas com grau de dificuldade acrescido, 
principalmente devido à força das correntes 
e à baixa temperatura da água.
Rafael Nunes, do Sport Lisboa e Benfica, foi 

Praias da Arrábida desafiam nadadores
o vencedor absoluto da prova masculina, ao 
terminar a competição com o tempo de 25 
minutos e 59 segundos. 
Nas mulheres, Nicole França, do Sporting 
Clube de Portugal, conquistou o lugar mais 
alto do pódio ao terminar o trajeto em 29 mi-
nutos e 5 segundos.
O Arrábida Swim Challenge 2019 incluiu, 
ainda, uma variante classificativa por equi-
pas, ganha pelo Outsystem Olímpico de Oei-
ras, que ficou em primeiro lugar ao registar 
o tempo médio de 35 minutos e 33 segundos 
para terminar o percurso.

Bicross acelera em BMX 
O Núcleo Bicross de Setúbal Knowledge 
Inside/Niodo sagrou-se vice-campeão 
nacional de BMX Race em prova realizada a 
7 de julho, em Portimão, na qual conquis-
tou ainda vários títulos nacionais. Joana 
Rosa, no escalão -11 anos, Rita Xufre, em 
11–14 anos, e Gonçalo Carvalho, em ju-
niores, sagraram-se campeões nacionais. 
Já Inês Godinho alcançou o terceiro lugar 
em -11 anos e Leonor Carvalho e Leonor 
Rosado, respetivamente, classificaram-se 
em segundo e em terceiro lugar no escalão 
de 11–14 anos. Enzo Moreira, em infantis, 
Edi Barradas, em juvenis, e Bruno Berto, 
na prova de cruisers +30, alcançaram o 
segundo lugar nas respetivas categorias.

Atletismo corre à beira-rio
Cerca de três centenas de atletas partici-
param na Marginal do Rio Azul, prova no-
turna de atletismo, do calendário dos 16.os 
Jogos do Sado, realizada a 5 de julho. An-
dré Costa, do Clube de Praças da Armada, 
em primeiro lugar, completou o trajeto de 
dez quilómetros com o tempo de 31m54s, 
seguido do colega de equipa João Braga-
deste, com 32m21s, e Luís Margarido, do 
Vitória Futebol Clube, com 32m35s. Rute 
Martins, a título individual, foi a mais 
rápida das mulheres com um tempo de 
40m14s, seguida de Chantal Xhervelle, do 
Centro Cultural e Recreativo Alto do Moi-
nho, com 42m51s, e de Susana Rodrigues, 
do Vitória Futebol Clube, com 42m55s.

Atletas escolares em festa
O desporto escolar fez a festa no concelho, 
nos dias 28, 29 e 30 de junho, com mais de 
mil crianças e jovens, de vários pontos do 
país, a participarem nos Campeonatos Na-
cionais Escolares de Iniciados. Andebol, 
atividades rítmicas e expressivas, badmin-
ton, basquetebol, BTT-XCO, futsal, ténis 
de mesa e voleibol foram as modalidades 
em competição, em provas que se reparti-
ram por vários equipamentos desportivos 
e escolas do concelho. Os Campeonatos 
Nacionais Escolares de Iniciados são uma 
organização conjunta da Direção -Geral da 
Educação e da Direção-Geral dos Estabe-
lecimentos Escolares, com a parceria, nes-
ta edição, do município de Setúbal. 

João Fonseca, num protótipo SilverCar EF10, 
foi o vencedor absoluto da Rampa PêquêPê 
da Arrábida 2019, prova de automobilismo 
realizada nos dias 7 e 8 de setembro, com 
mais de meia centena de pilotos em compe-
tição.
A competição, este ano de regresso ao calen-
dário do Campeonato de Portugal de Mon-
tanha JC Group, debitou emoções fortes de 
perícia e também de velocidade, com o piloto 
João Fonseca a vencer ao alcançar o melhor 
somatório das subidas oficiais, com o tempo 
de 3m31s.
Na classificação geral, destaque para as pres-
tações de José Correia, em segundo, ao vo-
lante de um Osella PA2000 EVO2-PA, com o 
tempo de 3m33s, e de Hélder Silva, em ter-
ceiro, num Juno CN-09, que terminou com 
3m34s.
O evento, organizado pelo Clube de Moto-

Rampa de emoções

Com perícia e em velocidade, a Rampa PêQuêPê da Arrábida 2019 debitou emoções fortes no asfalto. 
A competição de automobilismo, com participação recorde, regressou este ano ao Campeonato 
de Portugal de Montanha e não desiludiu. A potência dos bólides protótipos imperou na serra 
para gáudio do público que assistiu aos dois dias de prova

rismo de Setúbal com o apoio da autarquia, 
homenageou, nesta edição, o antigo piloto de 
competição e empresário Pedro queiroz Pe-
reira, falecido no ano passado.
Com um total de 54 pilotos inscritos, a rampa 
teve uma participação recorde. “Foi a prova 
do campeonato nacional com mais inscrições”, 
destacou o presidente do Clube de Motoris-
mo de Setúbal, Fernando Matias. 
A Rampa da Arrábida 2019 foi a sétima pro-
va do Campeonato de Portugal de Montanha 
JC Group, evento organizado pela Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting.
Fernando Matias frisou que a Rampa da Ar-
rábida vai além da competição. 
“Não é apenas as corridas. É também promover 
a cidade e as suas riquezas e, nesse aspeto, supe-
rou expectativas, com pilotos e familiares a par-
ticiparem no evento e a escolher a cidade para 
passar férias.” 

A competição, que ao longo do percurso dis-
ponibilizou zonas dedicadas para o público 
assistir em segurança, foi a terceira edição da 
carismática competição setubalense que, em 
2017, regressou ao calendário desportivo do 
automobilismo nacional após um interregno 
de 11 anos.
“Este ano, ao longo dos dois dias, tivemos segu-
ramente mais de 10 mil pessoas a assistir à pro-
va”, adiantou Fernando Matias.
O público assistiu ainda às verificações téc-
nicas realizadas no dia 6 na zona da Praia 
da Saúde, local no qual se realizou uma sar-
dinhada de convívio e, à noite, uma partida 
simbólica em direção à Arrábida.
“Uma aposta ganha. Foi um momento de grande 
convívio e muito apreciado por todos, com mais 
de quatro mil pessoas na frente ribeirinha a ad-
mirar as máquinas de competição e a apoiar os 
pilotos na partida simbólica”, destacou.
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Revolução no tratamento da diabetes 
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O setubalense Hugo Alves Figuei-
redo liderou uma investigação na 
área médica que culminou na des-
coberta de uma forma de melhorar 
a eficácia de uma das terapêuticas 
disponíveis para o tratamento da 
diabetes tipo 1, uma doença au-
toimune, crónica, controlada por 
medicação.   
A diabetes tipo 1 é uma patologia 
que se manifesta, na maioria dos 
casos, durante a infância e que 
provoca a destruição das células 
produtoras de insulina, desig-
nadas de beta pancreáticas. Esta 
condição motiva a dependência 
da insulina artificial durante toda 
a vida. 
As terapias atualmente existentes 
que podem ajudar na regressão 
da doença, explica o investigador, 
são o transplante de pâncreas e o 
transplante de ilhéus pancreáti-
cos, “estruturas celulares, localiza-
das no pâncreas, compostas por célu-
las produtoras de insulina”.
Contudo, adianta que o transplan-
te de ilhéus pancreáticos, apesar 
do grande potencial, “pela capa-

Estudantes e professores do Instituto Politécnico de Setúbal dinamizam um projeto que partilha as artes cénicas com 
a comunidade. Um investigador setubalense dá um contributo de gigante para melhorar a eficácia de uma terapêutica 
usada para tratar a diabetes tipo I

problemas, um dos quais “a lenta 
formação de vasos sanguíneos”.
O investigador aponta que a “falta 

O amor pelo teatro e o desejo de 
envolver a comunidade na prepa-
ração dos espetáculos a apresentar 
ao público uniram, em 2013, um 
professor e um grupo de estudantes 
da Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Setúbal na 
implementação de um projeto ino-
vador.
“A ideia era levar o teatro porta a por-
ta. As estudantes até propunham ir de 
mota a casa das pessoas ouvir as suas 
histórias para depois as transformar-

de irrigação provoca que os ilhéus não 
possam receber, entre outros, nutrientes 
e oxigénio, fundamentais para a pró-
pria sobrevivência e para a produção 
e libertação de insulina para controlo 
dos níveis de açúcar circulantes”.
Foi a esta problemática que dedicou 
sete anos de trabalho. “Descobri-
mos que a redução e/ou eliminação 
de uma proteína, a tirosina fosfatasa 
1B (PTP1B), induz um aumento da 
vascularização dos ilhéus, preservan-
do-os em condições ótimas, tanto a 
nível de sobrevivência como de funcio-
namento.”
Os resultados foram obtidos com 
recurso ao estudo de ilhéus de ra-
tinhos e comprovados com ilhéus 
humanos. “O próximo passo é avançar 
para um ensaio clínico em humanos, 
num estudo-piloto para criação de um 
gel com micropartículas inibidoras da 
proteína ”, esclarece.
A descoberta, que identificou um 
mecanismo celular que resolve uma 
das razões pela qual o transplante de 
ilhéus falha, abre “novas vias para 
investigações translacionais prome-
tedoras, uma das quais o uso farma-

mos em peças”, recorda José Gil, ator 
e professor de Teatro da ESE/IPS.     
Assim nasceu o Teatro do Politéc-
nico – Grupo de Teatro do Poli-
técnico de Setúbal, que aposta no 
envolvimento de todos nas tarefas 
necessárias para levar a cena uma 
produção. “Alunos, funcionários e 
professores podem ser atores, técnicos 
ou carpinteiros. Não há tratamento 
especial para ninguém.”
O grupo trabalha ao longo do ano 
na produção de espetáculos infan-

Outra vertente do trabalho desen-
volvido pelo Teatro do Politécnico é 
o teatro comunitário.
O grupo já trabalhou com institui-
ções ligadas à população sénior, 
como o Centro Comunitário de São 
Sebastião com o qual desenvolveu, 
em 2018, um projeto baseado na 
história de vida de dois utentes que 
foram namorados quando eram jo-
vens.
A ida do rapaz para a guerra motivou 
a separação, mas o casal reencon-
trou-se no lar e reatou a relação de 
amor interrompida na juventude.  
Os dois protagonistas participaram 
no final da peça para contarem a sua 
história, porque, sublinha José Gil, 
“uma das características do teatro co-
munitário é que o espetador é também 
o ator”.
Já este ano, durante as comemo-
rações dos 45 anos do 25 de Abril, 
o Teatro do Politécnico começou a 
trabalhar com a Sado Acolhe – As-
sociação de Apoio às Crianças, Jo-
vens e Idosos da Freguesia do Sado, 
com a qual desenvolveu um espe-
táculo que retrata como era a vida 
em Portugal antes da Revolução dos 
Cravos. 
O grupo já tem no horizonte um 
novo projeto, a iniciar em outubro, 
no âmbito do programa municipal 
Nosso Bairro, Nossa Cidade, para 
dar apoio ao desenvolvimento de 
um grupo de teatro na Bela Vista 

IPS leva teatro porta a porta 
com o envolvimento dos morado-
res.

Formação para a comunidade

No verão deste ano o Teatro do Po-
litécnico concretizou uma velha as-
piração. Até ao final de setembro, a 
Escola Superior de Educação e a Es-
cola Superior de Ciências Empre-
sariais acolhem um curso de teatro, 
de participação gratuita, aberto à 
comunidade, “com a filosofia de que 
todos podem aprender”.
Mais de quatro dezenas de pes-
soas de vários locais do distrito de 
Setúbal, com idades entre os 11 e 
os 65 anos, com várias profissões, 
frequentaram aulas que abarcam 
várias dimensões do teatro.
“É um curso muito completo, com au-
las de representação, voz, som, ceno-
grafia e guarda-roupa, ou seja, é como 
se fosse uma escola de teatro. Apren-
de-se de tudo um pouco, até História 
do Teatro.” 
O espetáculo “Exercício Final” dá a 
conhecer à comunidade o trabalho 
desenvolvido no curso lecionado 
por perto de duas dezenas de pro-
fessores, entre os quais José Maria 
Dias, do Teatro Estúdio Fontenova, 
Mário Primo, do Teatro Ajagato, 
Margarida Mata, do Grupo de Tea-
tro O Bando, Catarina Verdasca, do 
Teatro de Almada, e Célia David, do 
Teatro Animação de Setúbal.

cidade curativa e por representar um 
procedimento menos invasivo que um 
transplante de pâncreas”, apresenta 

tis, que são muito procurados pelas 
escolas do concelho na época nata-
lícia, ou peças com textos adaptados 
de clássicos, como a tragédia grega 
“Medeia”, de Eurípedes, que es-
treou em junho. 
Mas também há originais, como 
“Exercício Final”, com estreia agen-
dada para 30 de setembro, com-
posto por cenas itinerantes que vão 
percorrer vários locais da Escola 
Superior de Educação, e que inclui 
performances de dança e música.  

cológico de inibidores específicos de 
PTP1B no transplante de ilhéus hu-
manos”.
Contudo, adverte, é um trabalho 
que ainda vai demorar algum tem-
po. “Há muito interesse e este pode ser 
um passo de gigante na descoberta de 
um tratamento eficaz para a diabetes 
tipo 1, mas, em média, um medica-
mento demora mais de um década 
até estar disponível no mercado.”
Natural de Setúbal, licenciado em 
Bioquímica pela Universidade de 
Évora e com um doutoramento 
em Biomédica pela Universidade 
de Barcelona, em Espanha, Hugo 
Alves Figueiredo desenvolveu a 
investigação nos laboratórios do 
Instituto de Pesquisa Biomédica 
Augusto Pi-Sunyer.
Atualmente em Monterrey, no 
México, a realizar um treino de 
pós-doutoramento, o investigador 
de 34 anos trabalha esta matéria 
por gosto e também por uma razão 
pessoal. “Um familiar, entretanto 
falecido devido a complicações da 
diabetes tipo 1, motivou ainda mais 
este estudo.” 
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Como se define a artista Ana Quintino?
Uma artista plástica. É o que faço, o que sou, é a minha es-
sência. Uma artista plástica pega num objeto, numa maté-
ria, num assunto ou num conceito e desenvolve-o. A partir 
daí pode sair uma pintura, uma escultura, uma instalação 
ou uma performance. Acho que o meu trabalho tem mui-
to que ver com a cor e a forma. E também com palavras. É 
um processo de constante descoberta. Mas tenho as mi-
nhas  referências artísticas, como Cy Twombly, Kandinsky 
e  Monet.

E por que vertente começa esta aventura?
Comecei por experimentar a pintura. Tinta na tela, apenas 
isso. Depois decidi criar a minha própria tela, porque quero 
ter o controlo completo sobre tudo o que faço. E comecei a 
tricotar. Aliás, já fazia tricot aos serões com a minha mãe. 
É, de certo modo, uma atividade terapêutica, porque me 
acalma. E as malhas tricotadas começaram a servir de base 
para as minhas pinturas. 

É uma técnica criativa que a diferencia? 
Tanto quanto sei é um exclusivo Ana quintino (risos). Tri-
cotar, adaptar a uma tela e depois aplicar tinta. Acaba por 
ser um trabalho com semelhanças ao de Gerhard Richter, 
um artista de que não fazia ideia que existia. Foi na faculda-
de, enquanto tentava descobrir o que queria fazer a nível de 
pintura e de projeto, que um professor exclamou “Isto é um 
Richter!”, com as devidas diferenças. Mas tento afastar-me o 
máximo possível para não ser influenciada.

Além da pintura, faz esculturas. A técnica é a mesma?
Depois da pintura, comecei a dar forma ao tricot. Sempre 
com tinta. Mas as esculturas também podem nascer de latas 
de tinta vazias ou de pedaços de mobiliário que muitas ve-
zes encontro no lixo. Tornam-se peças únicas. Reutilizar é 
extremamente importante. E moldo arame, algo que sempre 
gostei de fazer. 

Ainda tem todas as peças criadas?
É insustentável guardar todas. Se conseguisse vendê-las era 
ótimo. Mas tenho de abdicar de muitas. Praticamente todo o 

Ana quintino, 29 anos, é uma artista plástica. Foi o que escolheu 
ser, de corpo e alma. Pela arte, nas mais diversas expressões, pro-
cura comunicar, despertar reações, emoções ou memórias. Em 
cada peça passa uma mensagem. Ao público compete a interpreta-
ção, que pode não ser a mesma da artista. E isso não a preocupa, até 
porque o importante é pôr as pessoas a pensar. Faz tricot, atividade 
que considera terapêutica. As malhas entrelaçadas servem de base a 
novas peças, pinturas ou esculturas, vertentes pelas quais tem mais 
apetência. A tinta vem depois. Um ímpeto para ter o controlo com-
pleto das criações. Muitas nascem pela reutilização de materiais. 
Defende que o sucesso está nas mãos de cada um e, tal como tudo 
na vida, impõe dedicação e muito trabalho. Reconhece, contudo, 
que a arte não é uma área em que é fácil singrar. A forte ligação a 
Setúbal motivou, em tempos, opções de percurso mais conservado-
ras. Mas não se arrepende. Tentou o teatro, mas não era a vocação. 
Preocupa -a o estado da arte, a subvalorização e o desrespeito pelos 
artistas. Está em constante introspeção. E, por vezes, cai no limbo, 
em que nada sai, nada faz sentido. Mas reergue-se. E cria. Por si, 
para as pessoas.

“A arte é um meio
de comunicação” 

meu trabalho do terceiro ano de faculdade foi para o lixo, até 
porque estava numa fase de transição. Tenho as imagens de 
todos no meu portefólio digital. 

Como percebeu que ser artista plástica era o caminho de 
vida?
Comecei a fazer diários gráficos no 8.º ano, altura em que 
percebi que queria trabalhar na área da arte. Recordo-me 
ainda que quando fui para a escola primária, no primeiro 
dia, me perguntaram o que queria ser quando fosse grande. 
Disse que queria ser pintora, porque era um trabalho muito 
difícil. Já sabia que queria trabalhar com cores. Tenho me-
mória, muito vívida, da primeira vez que misturei cores, 
branco e vermelho, para criar um rosa. 

Foi uma decisão fácil de tomar?
Nasci em Setúbal e fiz todo o ensino aqui, com exceção da 
faculdade. Os meus pais ainda me impulsionaram a ir para 
a Escola Artística António Arroio, mas não tive maturidade 
para tomar a decisão para ir para longe de casa. Levei o meu 
tempo não para saber o que queria ser mas a tomar a atitude 
ativa de o ser. Depois do secundário, fui para a Escola Supe-
rior de Artes e Design das Caldas da Rainha, para uma licen-
ciatura em Artes Plásticas. 

Sempre com a convicção de ser artista plástica?
Acabei o secundário e tinha muito receio de me afastar de 
casa. Não me sentia segura comigo própria. Antes de ir para 
as Caldas da Rainha, ainda experimentei a Escola Superior 
de Teatro e Cinema, em Lisboa. Gostei do que aprendi mas, 
ao fim de um ano e meio, vi que aquilo não era para mim. 
Nestas áreas precárias o amor tem de ser grande. E não tinha 
essa dedicação pelo teatro.

Um amor que depois acabou por encontrar. É uma área em 
que é difícil singrar?
É como qualquer outra área. Há que trabalhar para singrar 
mas, admito, é difícil, até porque a arte, apesar de parecer 
inútil para muita gente, é indispensável para a sociedade. Já 
tive dois trabalhos, um para o sustento, outro para alimentar 
a alma. Ainda não me vi obrigada a voltar a fazer isso. Se não 

invisto agora, se não me atiro de cabeça, vou estar a distrair-
-me. Se não der, e espero que seja um “se” muito residual, 
logo vejo. O sucesso está nas nossas mãos. 

Que reações espera do público que vê as suas criações? 
Não espero entreter ninguém. Antes, procuro dar ideias para 
o público tirar os próprios dividendos. Não temos de ser pe-
ritos em arte para a apreciar. Só temos de estar abertos para 
ver o que ali está. Tento sempre comunicar pelos títulos das 
minhas peças, para dar uma indicação daquilo que gostava 
que os outros vissem. Mas é algo de muito pessoal. Aquilo 
que o público vê é o mais importante. Muitas vezes as reações 
são completamente diferentes daquilo que imaginava. A arte 
é um meio de comunicação. Só quero que retirem algo. E al-
gum dinheiro também dá jeito.

Como se atribui um preço às peças?
quando dizes um valor e sorris, é esse o preço. Era o que um 
professor me dizia e que hoje ainda assumo. O valor está no 
quanto se trabalha na peça, tanto a nível conceptual como 
emocional, porque dás muito de ti à peça. São como meus 
filhos. Estou a vender parte de mim. E quem compra tem 
de valorizar tanto quanto eu. Mas o mercado da arte está um 
absurdo. Já ultrapassou a ideia de respeito pela arte e pelo 
artista para uma espécie de obscenidade.

Já fez várias exposições. Há alguma mais marcante?
A mostra “Beata no chão, no mar, na areia: uma perigosa via-
gem”, no ano passado. Foi das mais desafiantes, sobretudo 
pelo tempo. Porque o processo não é só executar. É também 
perceber como mexer na matéria e experimentar. Nes-
te caso, o mais complicado foi interiorizar o conceito, uma 
mistura de arames com setenta mil beatas de cigarros que 
ganharam variadas formas. 

Que rumo leva a carreira da artista plástica Ana Quin-
tino.
Agora estou num limbo. Parece que nada acontece. Estou 
como o meu atelier, um caos em fase de transição. quero 
chegar a mais pessoas, chegar a outros países. Talvez falar 
em palestras sobre a minha experiência na arte.
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Valeriya Kalyuga nasceu na Rússia há 
31 anos, país onde também nasceu, 
em 2011, o conceito de anticafé, de-
senvolvido pelo escritor Ivan Mitin. 
Cansado de gastar dinheiro em café 
nos locais onde se reunia com os 
amigos para desenvolver projetos 
artísticos, o russo concebeu uma so-
lução diferente que rapidamente se 
tornou moda. 
No anticafé ou clube social, cada 
pessoa paga pelo tempo passado em 
lazer ou em trabalho, com acesso ili-
mitado a café e chá, jogos de tabulei-
ro, livros, palestras, internet e video-
jogos, entre outras ofertas. 
A residir em Portugal há 17 anos, 
escolheu Setúbal para viver há cerca 
de um ano. “Toda a minha vida quis 
viver num local onde me identificasse 
com pessoas humanistas, solidárias e 
afáveis e encontrei estas características 
nesta cidade.”   
Ao fim de pouco tempo, percebeu 
que em Setúbal tinha potencial para 
investir num negócio próprio e, ins-
pirada no movimento que se espa-
lhou por vários países, juntou-se a 
dois familiares para implementar o 
conceito de anticafé em plena Baixa 
sadina.
“Entendemos que é uma cidade com 

Uma questão de tempo
um mercado imobiliário saudável para 
investir e que a Câmara Municipal se 
interessa pelo apoio ao desenvolvimento 
local, com uma atitude muito positiva 
de apoio às micro e pequenas empresas. 
Esta conjuntura levou-nos a apostar em 
Setúbal.”
O anticafé Choco Louco – Clube So-
cial, aberto desde 8 de junho na Rua 
dos Almocreves, n.º 52-54, funciona 
como um clube para comunicação, 
convívio e desenvolvimento criativo 
e profissional. “Pretendemos facilitar 
e promover o sucesso escolar, social e 
profissional, através de atividades de 
promoção da socialização com o objeti-
vo de tornar as pessoas mais conscientes 
de si e do mundo que as rodeia”, explica 
Valeriya Kalyuga.
“Olá & Welcome”, a frase inscrita na 
parede do lado direito da entrada do 
espaço, dá as boas-vindas a quem 
entra no Choco Louco, quer seja para 
trabalhar, que seja para descontrair 
com a leitura de um livro ou um jogo 
de tabuleiro. Independentemente do 
objetivo que o leva ao anticafé, ape-
nas tem de preparar a carteira para 
pagar o tempo que lá vai passar e nada 
mais. A primeira hora tem o custo de 
6 euros e, a partir daí, começam a 
contar 6 cêntimos por minuto, que 

dão acesso ao usufruto de todas as 
valências disponibilizadas no Choco 
Louco. “Os clientes podem explorar as 
condições especiais que disponibiliza-
mos e aproveitar o nosso envolvimento 
na facilitação e promoção das suas ati-
vidades e objetivos, num ambiente que 
incentiva a criatividade.”
Uma das valências é a zona de lazer e 
entretenimento, com jogos de tabu-
leiro e videojogos, onde salta à vista, 
numa das paredes, uma enorme pin-
tura colorida da jovem artista russa 
Maria Maslak. 
Tendo em conta que a socialização é 
um dos principais objetivos do Cho-
co Louco, realizam-se encontros de 
jogos de tabuleiro e de videojogos, 
para famílias e não só, aos sábados, 
entre as 18h00 e as 19h00. “O objetivo 
é contrariar o vício tecnológico que torna 
as pessoas mais depressivas e isoladas. 
Nestes encontros, podem interagir e co-
nhecer pessoas novas.” 

Mais do que coworking

Numa zona mais reservada da loja, há 
um espaço coworking e a realização 
de diversos tipos de eventos, desde 
palestras, formação profissional, 
workshops, reuniões de negócios ou 

simplesmente trabalhar no compu-
tador. Para quem quiser apenas ler 
um livro há várias opções e até pode 
levar uma obra para casa se deixar 
outra em troca. 
A decoração, moderna e acolhedo-
ra, foi pensada ao pormenor, “para 
que as pessoas possam mergulhar no 
trabalho que estão a desempenhar, de 
forma tranquila, como se estivessem em 
casa”, mas também de forma a ins-
pirar a criatividade, com a inscrição 
de frases motivadoras nas paredes. 
O mobiliário é adaptável ao tipo de 
atividade a realizar e estão dispo-
níveis recursos como uma tela, um 
projetor, flipchart, wi-fi gratuito e 
impressões.  
Mas engana-se se pensa que 
este é apenas mais um espaço de 
coworking, porque o conceito do 
anticafé Choco Louco, que tem 
como lema “Pensa big sê social!”, é 
diferente e muito mais vasto.
“Não nos identificamos como espaço de 
coworking, porque essa é apenas uma 
das valências que oferecemos. Num 
espaço de coworking as pessoas traba-
lham cada uma por si na sua secretária. 
No anticafé promovemos o envolvimen-
to das pessoas na dinâmica do espaço, 
para que possam crescer e socializar.” 

quer esteja a trabalhar ou em lazer, a 
zona do “café break” é ideal para uma 
pausa com café ou chá, bolachas ca-
seiras e fruta, que pode consumir de 
forma ilimitada, sem pagar mais por 
isso. 
Outra aposta do projeto consiste num 
horário de funcionamento alargado, 
de segunda a sexta-feira das 10h00 
às 21h00 e aos fins de semana e fe-
riados das 11h00 às 22h00, de forma 
a contribuir para a dinamização da 
Baixa e corresponder às necessida-
des dos munícipes e dos turistas.
“É um projeto que proporciona soluções 
inovadoras quer aos setubalenses, quer 
a todos os que visitam Setúbal, baseado 
numa intervenção interessada nas pes-
soas, privilegiando a cultura e a vibra-
ção da cidade.”
O anticafé Choco Louco também 
quer ser mais um ponto de apoio 
aos turistas que visitam a cidade em 
cada vez maior número. No espaço, 
com uma localização privilegiada no 
centro da cidade, os turistas encon-
tram “um local tranquilo onde podem 
descansar um pouco, consultar um 
mapa ou pedir informações” aos fun-
cionários que estão preparados para 
responder em português, inglês e 
russo.

O anticafé é um conceito 
que tem conquistado 
adeptos desde 2011 e 

está presente em várias 
cidades mundiais. 

O consumo obrigatório 
de café ou bolos em troca 

da permanência num 
espaço para ler, estudar, 

conviver ou trabalhar 
pertence ao passado. 
No anticafé, o cliente 

paga pelo tempo que fica 
e não pelo café que bebe. 
Uma solução inovadora 

que abriu portas na 
Baixa de Setúbal
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Vasco Caleira, da Sociedade de Estudos e 
Intervenção em Engenharia Social, é um 
dos “pensadores” e responsável pela cam-
panha “Sou homem para isso!”.
Uma reflexão que, segundo ele, “passa 
por ir mais fundo na questão da promoção 
da liberdade individual, não só passar a 
mensagem de que os homens assumem papéis 
tipicamente femininos”. 
O caminho pela luta da igualdade não ter-
mina com a campanha nas ruas de Setúbal. 
“Vamos envolver a comunidade, promover 
ações nas escolas e estimular a discussão em 
grupos de trabalho, palestras e colóquios”. 

A coragem de ser homem
Em Setúbal, um grupo de homens juntou-se para pensar nas questões do papel assumido na sociedade atual 
em relação às mulheres. E entendem que não há coisas exclusivas a um dos géneros. Desta reflexão nasceu 
a campanha “Sou homem para isso!”, cujo impacte e proporção é já de âmbito nacional 

Um educador de infância, uma motard que 
leva o marido “à pendura”, um grupo de ami-
gos que assiste a um jogo de futebol no café 
enquanto faz malha, um mecânico de automó-
veis que na parede da oficina tem um calendá-
rio com a figura de um bebé e um pai que se-
gura confortavelmente a filha num marsúpio. 
São estas as imagens que compõem a campa-
nha “Sou homem para isso!”.
A ideia partiu de Luís Brandão, que figura num 
cartaz como adepto da Seleção Nacional, mas 
que, na realidade, admite, o futebol é desporto 
ao qual não sente ligação. 
“Houve uma época, mais novo, em que fui obriga-
do a rever na minha cabeça esta questão de não 
gostar de futebol. Como outras. Em casa, sou eu 

que passo a ferro. Porque não o fazer? Parece que 
há uma certa condição que quase nos é imposta, 
como se fosse um estatuto a manter pelos homens. 
Isso está errado”, salienta. 
A reflexão sobre “o que é isto de ser homem nos 
dias que correm”, sustentada pela desigualdade 
de tratamento e de direitos entre géneros, le-
vou Luís a apresentar à SEIES – Sociedade de 
Estudos e Intervenção em Engenharia Social 
a ideia da campanha, posteriormente desen-
volvida no âmbito do projeto SIGA – Setúbal 
Interinstitucional Gera Ação.
“Formámos um grupo com outros homens e du-
rante ano e meio pensámos em como poderíamos 
transmitir a importância da luta pela liberdade 
individual, como poderíamos desconstruir este-

reótipos de género e lutar contra algo que eu não 
conhecia e que existe, a masculinidade tóxica.” 
Aquilo que nasceu de uma vontade de apelar 
à mudança de paradigmas transformou-se 
numa iniciativa de âmbito nacional. E o re-
sultado está à vista. A campanha tomou pro-
porções nas redes sociais e mereceu pareceres 
favoráveis da Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género e da Secretaria de Estado 
para a Cidadania e Igualdade. 

Situações e pessoas reais

A paixão pelas motos é comum a Paulo Masca-
renhas e Vanda Almeida. Para o casal motard, 
que participa na campanha sobre igualdade de 

género, na hora de se fazerem à estrada não há 
obrigatoriedades sobre quem conduz quem.
“Não é qualquer mulher que se senta atrás numa 
moto, mas também não é qualquer homem que 
se deixa conduzir na estrada por uma mulher”, 
refere o presidente do Moto Clube de Setúbal, 
a olhar para a sua moto, “a menina”, como lhe 
chama, com 400 quilos. 
Com o casal, figuram na campanha outros 
motards “para demonstrar que esta maneira de 
estar é comum” a todos os elementos do clube. 
“Somos um grupo unido nas ideologias e na pos-
tura”, assegura Paulo Mascarenhas. Facto que, 
para Luís Brandão, “valida e dá credibilidade” 
ao projeto. 
Tito Viana, 38 anos, pai de um menino de 3, en-
carna na campanha um dos papéis que assume 
na vida, a profissão de educador de infância. 
“As pessoas ficam admiradas quando veem um 
homem com a minha profissão. Ainda que anti-
gamente a referência do ensino fosse um professor, 
ver um homem que trabalha diretamente com 
crianças, como eu, que chego a estar no berçário, 
causa alguma estranheza”, comenta. 
quando foi convidado a participar na inicia-
tiva, Tito identificou-se de imediato com a 
ideologia.
“É preciso desmistificar e desconstruir preconcei-
tos. A ideia de que o homem é bruto já não existe. 
O homem também é delicado”, declara. 
As cinco situações retratadas na campanha 
“Sou homem para isso!” representam na sua 
maioria os papéis e as realidades diárias dos 
intervenientes. Em comum, partilham a opi-
nião de que, face à questão “o que é ser ho-
mem?”, a resposta correta é... “aquilo que o 
homem quiser!”.  
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A banhos
no balneário

O Balneário Doutor Paula Borba já não existe, 
mas no século passado entrava na rota diária 

de setubalenses e de homens do mar vindos 
de barco do norte da Europa. As pessoas 

procuravam um duche rápido ou um banho 
de banheira, mais prolongado e relaxante

Corria o ano de 1919. Sem instalações sanitá-
rias na maioria das habitações setubalenses, 
os banhos eram pouco mais do que rituais 
inóspitos, tomados geralmente uma vez por 
semana e, precariamente, dentro de uma ba-
cia de barro, esmalte ou chapa de zinco.
quinhentos anos antes, na Idade Média, a la-
vagem do corpo era uma prática a evitar por 
ser associada às pestes negra e bubónica. 
O hábito de tomar banho é um fenómeno que 
reentra nos costumes da população no século 
XIX, mas limitado a classes aristocráticas e 
burguesas.
Ao longo de novecentos, à falta de condições 
de vida dos setubalenses, na maioria pesca-
dores e conserveiros a viver em casas térreas 
ou barracas de madeira sem água, vai-se jun-
tando a crescente necessidade de criar uma 
instalação balnear, que viria a ter um papel 
crucial na transformação da saúde pública da 
cidade.
Setúbal não escapou a surtos de sarna, doen-
ça cutânea altamente contagiosa, manifes-
tada, naquela época, pela falta de higiene 
corporal, e designada de pica-pica pela co-
michão forte que causava.
Consciente da problemática, Francisco de 
Paula Borba, médico e diretor-presidente da 

História

Associação de Beneficência da Misericórdia 
de Setúbal, propõe a construção de um equi-
pamento balnear moderno e completo para 
benefício higiénico dos setubalenses, perto 
do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, 
em funcionamento no Convento de Jesus até 
1959, após a extinção das ordens religiosas 
em Portugal em 1888.
Numa cidade essencialmente operária, o 
balneário vem preencher uma falta que há 
muito se fazia sentir, e que o escritor Óscar 
Paxeco retrata em “A Caridade Setubalense 
– Do Passado ao Presente”, a 30 de maio de 
1926.
“Quantas epidemias não são fruto da falta de 
higiene. Quanta gente não sofre os males da 
doença, tão unicamente pela falta do tratamen-
to cuidado, pela carência de meios materiais que 
lhe consinta uma vida regrada pelas praxes da 
melhor assistência sob o ponto de vista higiéni-
co?”

Delongas e melhorias

O processo de construção do Balneário Dou-
tor Paula Borba estende-se de 1919 a 1926.
“A construção ia prosseguindo, não sem vicis-
situdes provenientes da pequenez dos recursos. 

Não nos faltava fé e boa vontade, é certo, mas 
não é só com isto que se fazem balneários”, re-
fere o escritor João Eloy do Amaral no seu 
artigo para o número único da publicação “O 
Balneário”, em 1926.
Demoras pela escassez de recursos financei-
ros obrigam a Santa Casa da Misericórdia a 
assumir a responsabilidade da tão ambicio-
nada obra.
O Balneário Doutor Paula Borba é inaugura-
do a 20 de maio de 1926, num investimento 
total de 200 mil escudos.
“À exceção de três ou quatro balneários de termas 
de luxo, naturalmente especializados, e sem ex-
ceção dos hospitais de Santo António do Porto e 
da Universidade de Coimbra, que são mais vas-
tos, mas não tão modernos e equilibrados como o 
nosso, Setúbal fica desde hoje possuindo o melhor 
balneário do país”, refere Carlos Manito Tor-
res, engenheiro responsável pelo projeto do 
equipamento, frequentado diariamente por 
setubalenses, sem casa de banho e água ca-
nalizada em casa, a que se acrescentavam ho-
mens do mar vindos de barco do norte da Eu-
ropa, em busca de um duche rápido ou de um 
banho de banheira, prolongado e relaxante.
“Que se desfaça para sempre a lenda de que Se-
túbal é apenas um grande mercado de peixe e um 
importante centro de produção de conservas de 
sardinhas. Que Setúbal está disposta a entrar 
decididamente num período de progressividade 
demonstra-o a construção do balneário. A aber-
tura desse balneário marca um avanço apreciá-
vel na vida local. Os benefícios que vai prestar à 
cidade são incalculáveis e dum grande alcance 
social”, escreve Eloy do Amaral.
A memória descritiva do edifício, localiza-
do na Rua Doutor Paula Borba, é contada no 
número único da publicação “O Balneário”, 

Inauguração, a 20 de maio de 
1926, do Balneário Doutor 

Paula Borba. Imagem do 
Arquivo Fotográfico Américo 

Ribeiro/CMS

num pequeno mas detalhado artigo de Ma-
nito Torres.
Com 212 metros quadrados de superfície, o 
edifício dividia-se em três partes indepen-
dentes – primeira, segunda e terceira classe 
– acessíveis pelo átrio de entrada e era cons-
tituído por salas de duches, cabines de sauna 
e aplicações hidroterápicas.
À exceção da caldeira, das tinas de ferro e 
de alguma tubagem, tudo foi concebido com 
materiais cem por cento portugueses, desde 
mosaicos, azulejos, louças, tinas de cimento 
à aparelhagem metálica.
“As dimensões limitaram-se ao mínimo, o in-
terior mostra uma modesta singeleza e a facha-
da foi projetada com a máxima simplicidade”, 
descreve Carlos Manito Torres.
O neto de Francisco de Paula Borba, com 
o nome igual ao do avô, em “O Balneário – 
Memória de Setúbal”, revela-nos o número 
de utilizações do equipamento referente ao 
período entre 1926 e 1952. Nesses 26 anos, 
passaram por lá mais de 240 mil pessoas, 
atestando a fama que, naquele tempo, o es-
paço tinha entre os setubalenses.
Anos mais tarde as instalações encerraram 
por um período de tempo necessário a tra-
balhos de substituição de peças e materiais, 
melhoramentos de equipamentos e moder-
nização, reabrindo em 1960, para funcionar 
até meados dos anos 80.

Fontes
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
“Histórias, Coisas e Gentes de Setúbal”, Rui Canas 
 Gaspar, 2015
“O Balneário Dr. Paula Borba”, Setúbal: Comissão para 
Construção do Balneário Dr. Paula Borba, 1918
“O Balneário”, Número Único Comemorativo da Inaugu-
ração do Balneário Dr. Paula Borba, Setúbal, 30 de maio 
de 1926
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Edifício

Estória

À mesa da Brasileira

Tradição fluvial marca gastronomia

Na véspera da Feira de Sant’Iago de 1957, An-
tónio Gamboias, com 17 anos, começa a tra-
balhar no Café A Brasileira como empregado 
de mesa.
“Os tempos eram diferentes”, suspira António, 
agora com 79, sentado à mesa com o filho 
Paulo. “O sustento era apenas garantido pelas 
gorjetas dos clientes. Só servíamos o chamado 
café de saco, de máquina com torneira, bebido 
em copo de vidro.”
Ali fizeram-se amizades, lanches de casa-
mento, almoços de confraternização. Um dia 
até lá entrou uma lontra. Mas já lá vamos.
Recuando. Estamos a 18 de julho de 1957. An-
tónio Gamboias começa a trabalhar para José 
Fernández Diaz Freitas, galego na casa dos 40. 
O senhor Freitas, como era chamado pelos 
fregueses, é o dono da Brasileira, café emble-
mático e apreciado por médicos, advogados, 
artistas, intelectuais.
Ficava na Praça de Bocage, e cheio à hora do 
pequeno-almoço, almoço, jantar e ceia, em 
dias de sol ou de chuva.
Com reclame luminoso na esquina do edifício 
e zona de esplanada, a cafetaria funcionava 
das sete às duas da manhã. No interior, se-
parado da zona de mesas e cadeiras e do bal-
cão, ficava o fumarento salão de bilhar, que, 
simultaneamente, servia para jogos de damas 
e bilhar.
Sentado numa caixa, Miguel Salgado, o en-
graxador de serviço no café, ia dando aos 
sapatos dos clientes um tratamento profis-
sional. “As pessoas, às vezes, iam lá de propó-
sito para lustrar os sapatos”, conta António, 
acrescentando que, em tempos, A Brasileira 

Não há certezas quanto à origem de Setúbal. É 
certo que antes de existir a cidade, houve uma 
grande povoação romana, de nome Cetóbriga, 
que ocupava as duas margens do rio.
Algumas ruínas ligadas à produção alimentar 
desta civilização ainda hoje são visíveis, asso-
ciada às conservas de peixe a que chamavam 
de Garo (lê-se Garun), utilizado como condi-
mento em quase todos os pratos.
Era uma massa feita com sangue, vísceras e ou-
tras partes selecionadas da cavala, misturadas 
com peixes pequenos, crustáceos e moluscos 
esmagados. Depois de tudo amassado, era dei-
xada em salmoura e ao sol durante dois meses 
ou então aquecida artificialmente.
A riqueza da cidade de Cetóbriga vinha da ex-
portação do Garo para locais da costa do Me-
diterrâneo, Grécia e Itália, com destaque para 
Roma, onde era especialmente apreciado e 
visto como iguaria de luxo.
Depois da época romana nada se sabe em con-
creto acerca do código de hábitos alimentares 
da população que habitava o chão que hoje é 
Setúbal.
Por cá certamente passaram os Mouros de Al-
cácer do Sal, região à época exportadora de sal 
e porto de navios de transporte de sal para toda 
a Europa.
Setúbal cresce vertiginosamente a partir do 
século XIII. Os registos falam de um mar rico 
em sardinha, que, depois de apanhada, salgava 
ao sol em salinas à beira-rio e, posteriormen-
te, era vendida no sul do país e na região espa-
nhola da Andaluzia.
Ainda que difíceis de caracterizar os hábitos 

chegou a empregar perto de duas dezenas de 
funcionários.
“Outros tempos”, suspira outra vez.
Além do já ultrapassado café de saco, servia-
-se bitoques, bifanas, omeletes e a “famosa” 
dobrada com grão cozinhada pela mulher de 
José Freitas.

Rogério de Carvalho, voluntário do Centro de 
Memórias do Museu do Trabalho Michel Gia-
cometti, recorda vivências naquele espaço da 
cidade. “Nos anos 60, os fiscais de isqueiros, da 
ditadura salazarista, chegaram a aparecer, al-
gumas vezes, na Brasileira. Quando detetavam 
uma pessoa a acender um cigarro com isqueiro, 

alimentares da região ao longo das épocas, a 
alimentação era baseada em pão de trigo, água 
e peixe seco. A carne era seca e salgada e os do-
ces só existiam em mesas ricas.
Em “Viajes de Extranjeros por España y Por-
tugal: en los siglos XV, XVI y XVII”, de Javier 
Liske, encontramos aquela que é, talvez, a re-
ferência mais antiga aos hábitos de consumo 
alimentares no país. Setúbal é descrita como 
“linda, grande e fechada, situada a três milhas 
sobre o mar”.
O espanhol Nicolas de Popielovo refere en-
contros à mesa com D. João II em Setúbal, em 
1484. “Contenta-se com quatro ou cinco pratos 
à mesa, bebe unicamente água sacada do poço, 
sem açúcar nem especiarias.” O primeiro prato 
servido no encontro é fruta e há referências à 
existência de pão na mesa.
O viajante nota que “os vinhos são mais agradá-
veis e baratos” comparados com os da Andaluzia 
e que, quando hospedado em Setúbal, “o criado 
preparava o pescado pela manhã, dentro da caça-
rola no fogo”.
Nicolas Popielovo dá conta ainda do consumo 
de “figos e uvas passa vindas do Algarve” e refere 
o intercâmbio alimentar do reino português 
com ilhas atlânticas onde “se criam muitíssimos 
pássaros, grão do paraíso [pimenta] e açúcar”.
A diversidade das trocas alimentares é descrita 
também por Hieronymus Münzer. O médico 
e humanista conhecido pelas viagens que fez 
pela Europa em 1494 e 1495, escreveu sobre 
a riqueza do reino de D. João II, com “toda a 
classe de frutas, como avelãs, nozes, amêndoas e 
figos. E sardinhas que eram pescadas em Setúbal 

em quantidade suficiente para suprir todo o Portu-
gal, Espanha, Roma, Nápoles e a Constantinopla”.
Outras descrições falam da existência de ali-
mentos usados nas cozinhas de embarcações 

Descarregamento de cavala na lota, 15 de agosto de 1956. Imagem do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro/CMS

O Café A Brasileira, à esquerda, na zona de sombra, em frente do parque de estacionamento, a 15 de fevereiro de 1962. 
Imagem do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro/CMS

interpelavam-na para verificação da licença 
anual para uso daquele instrumento. Na ausên-
cia do documento, a pessoa sujeitava-se a uma 
coima no valor de 250 a 500 escudos.” 

Momento insólito

Dezoito anos depois da chegada a Setúbal, 
vindo do Barrancão, Vale de Ansa, e de tra-
balhar como empregado de mesa na A Bra-
sileira, António Gamboias fica no comando 
do negócio. “O meu patrão, o senhor Freitas, 
trespassou-me o espaço, porque queria aposen-
tar-se.”
Hoje com 54 anos, Paulo Gamboias tinha nove 
quando o pai começa a gerir a cafetaria, a 1 de 
maio de 1975. Entre memórias há uma que 
mantém muito presente. “Faltava dez para as 
sete da manhã. A empregada da limpeza chama-
-nos à atenção para a entrada de um bicho gran-
de no café. Achámos estranho, mas vistoriámos 
tudo na mesma.”
E eis que, “debaixo do balcão” surge “uma lon-
tra”, relata, visivelmente arrepiado. “Até lá 
esteve a televisão. O animal foi depois entregue a 
um parque.”
O Café A Brasileira fecha portas a 10 de se-
tembro de 2001.

Fontes
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
Cafés Portugueses – Tertúlias e Tradição, Samuel Ale-
mão, Clube do Colecionador dos CTT
Testemunho de António e Paulo Gamboias, pai e filho, 
proprietários do Café A Brasileira, de 1975 a 2001
Testemunhos do grupo de voluntários do projeto Memó-
rias – Museu do Trabalho/Arquivo Américo Ribeiro

que saíam de Setúbal, como biscoitos, farinha, 
toucinho, feijão e ervilhas, sardinhas salgadas, 
carne de vaca seca, atum, vinagre, vinho e água, 
alimentos doces e “outras esquisitices”.
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Semana cheia de mar

A Semana do Mar, a decorrer até 29 de setem-
bro, volta a agitar a cidade com um programa 
eclético que inclui visitas a veleiros emble-
máticos, conferências, palestras, atividades 
desportivas, batismos de mar, passeios em 
embarcações tradicionais, street food e um 
espetáculo de fogo de artifício. 
O evento, uma organização conjunta da Câ-
mara Municipal, da APSS – Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra, da Aporvela 
e da Marinha Portuguesa, celebra a crescen-
te relação da cidade com o rio e promove as 
atividades relacionadas com a denominada 
economia azul.

Um mar de emoções agita a zona ribeirinha de Setúbal com milhares de pessoas a participarem em 
visitas a veleiros emblemáticos, passeios em embarcações tradicionais e batismos de mar. É mais uma 
edição da Semana do Mar, a decorrer até 29 de setembro, que celebra a ligação da cidade ao rio 

deryk Chopin, ao Galeão Andalucia e à Vera 
Cruz, e a 28, no mesmo horário, juntam -se 
a estas embarcações para visitas do público 
o navio Pogoria. A largada dos navios, evento 
que pode ser acompanhado nas margens do 
Sado, está marcada para as 14h00 do dia 29.
Destaque ainda para duas conferências, uma 
sobre lixo marinho e microplásticos, nos dias 
19, 20 e 21, na Casa da Baía, outra com enfo-
que nas comemorações do quinto centenário 
da primeira circum-navegação comandada 
pelo navegador português Fernão de Maga-
lhães, no dia 26, entre as 10h00 e as 12h00, 
no Fórum Municipal Luísa Todi.
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teO centro das atenções dos entusiastas da per-

sonalização de motos volta a estar no Setúbal 
Custom Weekend, evento que se realiza nos 
dias 28 e 29 de setembro, na Praia da Saúde. 
Durante dois dias, há cortes de cabelo especí-
ficos, tatuagens, artes gráficas, artesanato em 
metal e pele e, claro, motos alteradas ao gosto 
de cada proprietário.

Arte motard mostra-se à beira-rio
Além da participação de costumizadores 
amadores no concurso Backyard Builders, a 
sexta edição do maior evento nacional dedi-
cado à customização abre as portas à compe-
tição dos profissionais, num bike show onde 
competem pelo título de Best Bike SCW2019 e 
por um prémio monetário de 1500 euros.
No plano musical, o cartaz reserva atuações 

de bandas rock’n’roll num palco instalado no 
recinto localizado junto do rio. 
O certame conta, igualmente, com stands de 
street food, demonstrações de personalização 
ao vivo, como pintura a aerógrafo, pinstriping 
e posca, gravação em metal e trabalhos em 
pele, barbeiros, stands de venda de roupas e 
acessórios vintage e uma exposição de carros 
clássicos.
O Setúbal Custom Weekend, que decorre no 
dia 28 entre as 10h00 às 22h00 e no dia 29 das 
10h00 às 17h00, com entrada gratuita, é uma 
organização conjunta da Câmara Municipal e 
da Harley Riders Setúbal.
No ano passado o evento bateu recordes quer 
de adesão de público, com mais de 40 mil 
visitantes, provenientes de vários pontos do 
país e até do estrangeiro, quer do número de 
expositores, 80, com representações de vá-
rias marcas.
Algumas das mais conceituadas oficinas por-
tuguesas da atualidade dedicadas à alteração e 
personalização de motos estiveram presentes.

O cinema alia-se à música para criar bandas 
sonoras singulares na primeira edição do Film 
Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo, 
que apresenta mais de duas dezenas de filmes, 
entre os dias 10 e 20 de outubro, no Fórum 
Municipal Luísa Todi e no Cinema Charlot.
Em 12 sessões cinematográficas, são exibidos 
23 filmes, entre os quais obras mais conhe-
cidas do público e também cinema de autor, 
sempre com acompanhamento musical de 
vários artistas para criar bandas sonoras cria-
tivas e únicas. 
“L’Inferno”, de Francesco Bertolini, Giuseppe 
de Liguoro e Adolfo Padovan, abre o festival, 
no dia 10, às 21h30, no Fórum Municipal Luísa 
Todi, com acompanhamento pelo Coro Se-
túbal Voz.
Pelo meio, há homenagens a Normam Mcla-
ren, a Germaine Dulac e a Cecil Satariano, e 
no último dia é exibido “O Gabinete do Dou-
tor Caligari”, de Robert Wiene, com música ao 
vivo por Jorge Moniz e Mário Delgado.
Paralelamente, o festival propõe palestras, 
oficinas e uma exposição em equipamentos 
como a Casa da Cultura e o Espaço 50 Cuts. 
O evento cultural, organizado pela Câmara 
Municipal, em parceria com o Festroia e o 50 
Cuts, dispõe de bilhetes a 8 e a 6,5 euros, neste 
caso para estudantes até 25 anos e para maiores 
de 65, no Fórum Luísa Todi, e a 5 e a 4 euros 
para as sessões no Cinema Charlot. Há ainda 
passes para todas as sessões de 35 euros ou, se 
adquiridos até 30 de setembro, 25 euros.
No dia 16, há sessões gratuitas para escolas, às 
11h00 e às 14h30, no Cinema Charlot, com a 
exibição de “O Balão Vermelho”, de Albert La-
morisse.

Cinema 
musicado

Por se encontrar em reparações, o navio-es-
cola Sagres não atraca em Setúbal para parti-
cipar no evento organizado pela Câmara Mu-
nicipal, pelo Porto de Setúbal, pela Aporvela e 
pela Marinha, mas é possível visitar o veleiro 
Fryderyk Chopin, a caravela Vera Cruz, o na-
vio Pogoria, o Galeão Andalucia e o Vaivém 
Oceanário. 
Este está aberto para visitas de grupos escola-
res e para o público em geral entre os dias 23 
e 28, das 10h00 às 18h00, e a 29, até às 13h00.
As visitas do público em geral aos veleiros 
emblemáticos realizam-se a 26, das 20h30 às 
23h00, no dia 27, das 10h00 às 23h00, ao Fry-


