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4 PRIMEIRO PLANO Os bairros dos Pescadores e Grito do Povo beneficiaram de profunda requalificação urbana.
A reabilitação fez-se com muita arte e a inauguração caminhou em festa lado a lado com os moradores.
6 LOCAL A segunda fase da requalificação do Convento e do Largo de Jesus avança a bom ritmo e o início do ano traz
novidades. A aposta na mobilidade para todos tem no Terminal Interface de Setúbal um aliado.
10 AMBIENTE Três grandes operações estruturantes otimizaram o sistema de saneamento da cidade. O município
aposta na proteção ambiental e está a ser reconhecida com vários prémios no setor.
12 TURISMO O espírito de Natal ilumina as ruas de Setúbal numa festa para toda a família. A cidade está a entrar
na rota dos cruzeiros turísticos e a primeira experiência teve resultados promissores.
14 CIDADANIA Moradores envolvidos no Nosso Bairro, Nossa Cidade dão verdadeiras provas de cidadania.
O programa municipal tem vários motivos para festejar, como o primeiro aniversário do Espaço da Quinta.
15 FREGUESIA A União das Freguesias de Setúbal procede ao controlo de ervas infestantes, enquanto São Sebastião
criou uma passagem pedonal. Azeitão, Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra foram distinguidas.
16 PLANO CENTRAL O CROAC – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Setúbal combate
a sobrepopulação de cães e gatos errantes. A intenção é encontrar lares onde exista responsabilidade.
18 SAÚDE Uma iniciativa organizada pela Liga dos Amigos do Hospital de São Bernardo refletiu sobre os estigmas
associados a determinadas doenças. Uma onda rosa caminhou em prevenção do cancro da mama.
19 EDUCAÇÃO Setúbal foi apontada, num encontro internacional, como um exemplo enquanto cidade educadora.
Um conjunto de investimentos está a melhorar as condições das escolas básicas.
20 CULTURA O concelho ofereceu três eventos inovadores. O Film Fest mostrou cinema com bandas sonoras ao vivo,
enquanto A Colina juntou música e artes plásticas e o Som da Tinta exaltou a literatura.
24 DESPORTO O Complexo Desportivo Municipal Supera Setúbal é um equipamento qualificador. A qualidade
da oferta desportiva saiu reforçada com a inauguração de três recintos renovados.
26 ACADEMIA A promoção da igualdade na sociedade caminha num Roteiro para uma Educação Antirracista.
Uma sinergia científica contribui para a caracterização do perfil de envelhecimento da população.
27 RUMOS Um texto original sobre a Europa, premiado num concurso internacional, atirou Joana Pereira para
a ribalta. Mas a jovem setubalense, de 25 anos, até é mais dada a questões legais.
28 RETRATOS Na Oficina do António Felisardo e Helena Sobral a criatividade surge das mais pequenas coisas.
Não há criações iguais, como também não há clientes iguais e, por isso, os trabalhos são personalizados.
29 INICIATIVA A Academia de Ténis de Setúbal nasceu em setembro para gerir os renovados campos de Vanicelos.
A formação, o fomento da modalidade e o treino competitivo são os grandes objetivos.
30 MEMÓRIA O Hospital João Palmeiro, situado na colina de Santa Maria e alvo de obras de recuperação, faz parte
da história da cidade. Igualmente históricos e de grande utilidade são os faróis do Outão e da Azeda.
32 PLANO SEGUINTE Setúbal brinda a 2020 na frente ribeirinha com concerto de Dany Silva, fogo de artifício
e atuação do DJ Fridayboyz RFM Pedro Simões. A 4.ª Gala do Desporto de Setúbal é a 25 de janeiro.
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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
Divisões de Educação
des@mun-setubal.pt
Edifício dos Ciprestes
Avenida dos Ciprestes, 15
Departamento de Obras Municipais
dom@mun-setubal.pt
Departamento de Urbanismo
Antiga Escola Conde Ferreira
Avenida Luísa Todi
Arquivo Municipal de Setúbal
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
Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, 27-29
265 541 500
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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Mais Cidade
Quando afirmamos, repetidamente, que queremos construir Mais Cidade, Mais Setúbal
fazemo‑locom plena consciência de que estamos a assumir um firme compromisso para com
todos os munícipes setubalenses. Assumimos, acima de tudo, o compromisso de não parar
de construir uma cidade e um concelho onde seja melhor viver, que tenha as necessárias
condições para atrair mais pessoas, mais qualificação, mais qualidade de vida, mais
investimento.
Eis o que queremos dizer quando prometemos Mais Cidade.

Quando afirmamos que
queremos construir Mais
Cidade fazemo-lo com plena
consciência de que estamos a
assumir um firme compromisso
para com todos os setubalenses

O recente arranque da obra de construção do Terminal Interface
de Setúbal, na Praça do Brasil, que representa um investimento
superior a quatro milhões de euros, como damos conta nas páginas
desta edição do Jornal Municipal, é o perfeito exemplo do que é
fazer cidade para as pessoas. Trata‑se de uma estação intermodal
que junta, no mesmo local, dois modos de transporte – ferroviário e
rodoviário – e favorece uma mais rápida mobilidade dos utentes de
transportes públicos, disponibilizando, ainda, mais de cem lugares
de estacionamento subterrâneo.

A construção deste equipamento, que deverá estar concluído em 2021, alinha-se com a aposta
que, com a participação financeira direta da Câmara Municipal de Setúbal, está a ser feita na
Área Metropolitana de Lisboa para incentivar a utilização de transportes públicos. Desta aposta
resultou, numa primeira fase, a criação do passe Navegante. Em andamento está, entretanto,
o novo concurso para a concessão dos transportes públicos rodoviários na AML que, uma vez
concluído, promoverá a criação de mais carreiras e a renovação parcial da frota de viaturas em
circulação.
Também nos bairros dos Pescadores e do Grito do Povo se fez Mais Cidade no princípio de
dezembro, quando foram ali inauguradas as obras de requalificação promovidas pela autarquia
(ver págs. 4 e 5).
Foi em 2014 que decidimos priorizar o investimento técnico e financeiro neste território rico
em história, com obras profundas nas ruas de São Pedro, de Nossa Senhora do Carmo, Senhor
Jesus dos Aflitos, Grito do Povo e São Luís Gonzaga e na Praceta Stella Maris. Depois disso
ainda nos acusaram de apenas olhar para o centro da cidade. Muito provavelmente porque
aqueles que nos acusam pouco conhecem da sua própria cidade...
Se mais evidências fossem necessárias para comprovar o trabalho global que desenvolvemos
por todo o território concelhio, a intervenção nestes bairros seria mais do que suficiente.
Porém, temos muitas mais evidências deste trabalho, visíveis e palpáveis por todo o concelho,
desde Azeitão à Gâmbia, desde o Grito do Povo à Bela Vista.

Desejo a todos(as) um feliz Natal e um excelente Ano Novo!

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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Bairros devolvidos
A história da nova
vida dos bairros dos
Pescadores e Grito do
Povo fez-se a caminhar.
A população saiu à rua
para festejar a inédita
operação de reabilitação
urbanística que lhe
devolveu o usufruto
do espaço público.
Há novos espaços
verdes, atravessados
por acessos pedonais
condignos, áreas de
lazer intergeracionais
e também arte urbana
do projeto Setúbal
Conserva. Um sonho
participado. Uma
realidade que uniu
município e moradores
para fazer mais cidade

primeiro
plano

O

espaço público dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo foi devolvido
à população com condições renovadas, resultado de uma operação de
reabilitação de larga escala, liderada
pelo município, com o envolvimento
direto dos moradores nas ações executadas.
O povo saiu à rua, na tarde de 7 de
dezembro, para festejar um momento de história na vida dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo.
Ali, naquelas zonas habitacionais
construídas entre os anos 60 e 70,
residem cerca de milhar e meio de
pessoas, a grande maioria de famílias com ligação às atividades da pesca e da indústria conserveira.
A festa fez-se a caminhar, por ruas
que ganharam novos e condignos
acessos pedonais, entre escarpas

limpas e desmatadas, agora transformadas em jardins que vão ainda
florescer, passando por novas áreas
destinadas ao lazer e também ao recreio, com parques infantis e máquinas geriátricas.
Uma caminhada feita de sorrisos
estampados nos rostos de velhos e
novos, orgulhosos pelos bairros renovados, que também têm arte, requalificados numa profunda operação urbanística liderada pela Câmara
Municipal e resultado de um investimento, com apoio comunitário, de
perto de dois milhões de euros.
“Daqui de cima vê-se o resto de Setúbal.
Deste pedaço da cidade vê-se mais longe. Aqui sonha-se. E faz-se”, assinalou
a presidente da Câmara Municipal,
Maria das Dores Meira, na “Caminhada Setúbal Conserva”, que assi-

nalou a inauguração das obras dos
bairros dos Pescadores e Grito do
Povo.
A intervenção urbanística foi concretizada em conjunto com os moradores, em “estratégias colaborativas
que envolveram os habitantes diretamente no processo de decisão”, até porque, vincou a autarca, “a transformação no e do espaço público só se faz com
quem o usa e o vive”.
Neste espírito de município participado, transversal a todo o trabalho realizado pela autarquia, foram
feitas dezenas de reuniões, visitas
técnicas e oficinas colaborativas,
que juntaram Executivo, técnicos
municipais e moradores num olhar
coletivo dos bairros e na definição
de ações prioritárias.
“Em 2014 decidimos priorizar o in-

vestimento técnico e financeiro neste
território rico em história e em marcas
físicas que interligam o rio à serra, com
percursos e escadas cujo limite quase
chega ao céu, azinhagas e becos, muralhas e castelos, casas abarracadas e
moradias”, recordou a autarca.

Ações estruturantes
A decisão levou a autarquia a apresentar uma candidatura ao Plano de
Ação Integrado para Comunidades
Desfavorecidas do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano, o qual
obteve um financiamento de cerca
de dois milhões de euros, comparticipado a 50 por cento através do
Programa Operacional Regional
Lisboa 2020.
A operação realizada nestes bairros
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à população
OLHAR
COLETIVO
Os bairros dos Pescadores e
do Grito do Povo, localizados
na zona poente da cidade,
foram construídos entre
os 60 e 70. Naquela zona
habitacional, com uma
ligação muito ligada à tradição
marítima e conserveira,
vivem cerca de 580 famílias.
São perto de 1500 pessoas
diretamente beneficiadas
com esta requalificação, um
investimento de 1.731.542,00
euros, financiado a 50
por cento por fundos
comunitários, que devolveu
o usufruto do espaço público.
Uma obra participada, com
contributos de moradores
envolvidos nas Oficinas
Colaborativas, iniciadas em
2017, realizadas regularmente
com a participação de cerca
de 20 pessoas num espaço
de partilha e reflexão sobre
planeamento social e
urbanístico que proporciona
um olhar coletivo sobre a
vivência urbana.

permitiu a criação de zonas de lazer, de estadia e de circulação, assim
como áreas de enquadramento, incluindo espaços verdes, que contribuem para uma maior versatilidade
de usos do espaço público e em condições favoráveis de maior conforto
urbano.
Entre os trabalhos, alguns executados com o apoio da União das Freguesias de Setúbal, como a renovação das escadas agora designadas de
“Caminho dos Pescadores”, fizeram
parte a criação de acessos pedonais,
o reforço da iluminação pública e a
implantação de bolsas de estacionamento.
Este percurso de requalificação, que
contemplou a renovação de sistemas
de saneamento e de abastecimento
de água, a par de redes de drenagem

de águas pluviais, envolveu as ruas
de São Pedro, de Nossa Senhora do
Carmo, Senhor Jesus dos Aflitos e
São Luís Gonzaga e a Praceta Stella
Maris.
A “Caminhada Setúbal Conserva”, que, no trajeto, contou com um
conjunto de apontamentos culturais com estátuas vivas e atuações de
Bombo’Sapiens, da APPACDM de
Setúbal, da ESTuna e da Sociedade
Filarmónica Perpétua Azeitonense,
culminou na Rua Grito do Povo, que
exibe um mural que exprime o grito,
embora silencioso, de todos.
Aquele local, com uma vista de excelência para a malha urbana citadina,
abraçada por uma das mais belas
baías do mundo, foi um dos beneficiados, ao receber um novo parque
infantil e zonas de lazer, incluindo

Veja aqui o vídeo sobre a
requalificação dos bairros
dos Pescadores e Grito do
Povo
mobiliário urbano com jogos tradicionais integrados, e máquinas geriátricas.
Maria das Dores Meira afirmou que
as obras inauguradas constituem
“uma etapa do percurso começado, feito lado a lado [autarquia e moradores], mas que é contínuo e ainda está
inacabado”.
Porque ainda é preciso fazer mais,
assinalou autarca. “Aqui continuaremos a intervir, tornando os espaços
mais úteis e, sobretudo, de convivência
pública.”
A caminhada começou em festa e
terminou em convívio, com comes
e bebes ao som da música de Jorge Nice, o melhor desfecho de um
sonho acordado com que se fez a
realidade, até porque, vincou Maria
das Dores Meira, “aqui sonha-se com

uma vida melhor, com mais cidade,
com mais trabalho para todos”.

Setúbal Conserva
Um dos traços identitários que unem
os bairros dos Pescadores e Grito do
Povo revela-se pela arte urbana contemporânea. “Setúbal Conserva” dá
nome à peça que se apresenta no espaço público junto da EB do Viso, em
forma de lata de conserva entreaberta com quatro sardinhas a espreitar.
“Uma extraordinária peça artística que
marca e deixa marca, naquela que é
uma referência à indústria e às profissões associadas à vida” setubalense,
frisou a presidente da Câmara Municipal sobre a obra de arte com cerca de duzentos quilogramas e mais
de três metros e meio de altura.

A peça, com design de Pedro e Ana
Santos, da Adhesive, executada em
fibra de vidro e aço inox pelo Parque
Éden, é o primeiro elemento de arte
urbana a constar no roteiro artístico
denominado “Setúbal Conserva”,
que é criado naqueles bairros.
Além da obra de arte, o espaço público junto da EB do Viso, no qual
já havia sido pintado o mural “Aqui
sou Livre”, conta com um renovado
campo de jogos, que serve também
a escola, e duas estações de recreio
com equipamentos infantis.
“Uma iniciativa que torna funcional
um espaço desportivo, muito ambicionado pela comunidade e também pela
escola”, agora com “lazer dirigido à
infância, onde se pode estar e conviver,
e mais valorizado com um elemento artístico”, vincou a autarca.

local

6SETÚBALoutubro|novembro|dezembro19

Simulacro testa resposta

Um incêndio industrial com libertação de
fumos e partículas tóxicas foi o cenário de
um simulacro realizado a 14 de outubro em
todas as escolas do concelho, no âmbito do
Dia Internacional para a Redução do Risco
de Catástrofes. O exercício, conduzido pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros de Setúbal, testou a capacidade de
resposta perante um cenário de catástrofe,
com o envolvimento da comunidade escolar.

Convento de Jesus
reabre mais áreas

A segunda fase da reabilitação do Convento de Jesus e de requalificação da área envolvente fica
concluída nos primeiros meses de 2020. O monumento nacional ganha mais dignidade
e o Largo de Jesus oferece renovadas condições de usufruto para a população

A segunda fase de intervenções no
Convento de Jesus avança a bom
ritmo, com a maioria das intervenções de restauro e de conservação praticamente concluídas.
A operação liderada pela Câmara
Municipal de Setúbal, centrada
nas alas Este e Norte do Convento
de Jesus, assim como nos claustros, na igreja e na sala do Coro
Alto, possibilita a reabertura, nos
primeiros meses do próximo ano,
de mais espaços do monumento
nacional.
Esta fase de intervenções incluiu a
conservação e restauro em cantarias, ferro, madeiras e infraestruturas de iluminação, bem como o
controlo de climatização, redes
hidráulicas e drenagens.
No exterior, foram alvo de reabilitação os alçados das fachadas

nascente e norte e os claustros e,
entre outros trabalhos, foi efetuado o reforço estrutural de todas as
abóbadas.
Nos espaços interiores os trabalhos de reabilitação incluíram
deambulatório, sala da roda, instalações sanitárias, zonas técnicas
e Coro Alto. Todo o interior do
espaço do Coro Alto foi reforçado
com malha estrutural e realizaram-se trabalhos de tratamento e
reposição dos painéis azulejares,
altares e relicários, janelas em
madeira, gradeamentos e iluminação.
A empreitada de reabilitação do
Convento de Jesus fica concluída
após a aplicação de pavimentos
em pedra no monumento, intervenção cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre

de 2020, altura em que a zona envolvente também já terá uma nova
imagem.
As intervenções na envolvente incluíram, recentemente, uma operação de grande envergadura para
desmontar e deslocalizar em cerca
de cinco metros o cruzeiro do Largo de Jesus, que retomou à posição
original, ocupando um espaço de
destaque no novo desenho paisagístico a criar no largo.
A intervenção na praça envolve
a criação de um espaço verde, de
percursos pedonais, de um plano
de água elevado e de um banco ao
redor de toda a zona verde para
descanso e lazer.
A ampliação do adro, que será revestido com um novo lajeado de
pedra, a criação de lugares de estacionamento e a relocalização da

paragem de autocarro são outras
intervenções a decorrer no Largo
de Jesus.
A obra é concebida numa lógica
de prevenção de cheias, nomeadamente para se evitar que, em
situação de intempérie, a água
invada o convento. Para isso, são
colocadas pequenas comportas
que abrem e fecham consoante a
necessidade.
Na zona norte, realizaram-se trabalhos de conservação e restauro
do hornaveque, designadamente
a criação de uma zona verde e colocação de iluminação ao longo da
estrutura.
Em breve têm início os trabalhos
de revestimento de pedra, com
brecha da Arrábida, do tanque da
cabeceira do convento e a colocação de mobiliário urbano.

MURAL. Uma intervenção de arte
urbana num mural junto do futuro
Parque Urbano da Várzea destaca a
relação humana com a natureza. “Jardins
Efémeros” é o título do projeto da autoria
do artista Gonçalo Mar e que deu nova
vida à fachada de um edifício que alberga
oficinas, ao lado do prolongamento de
acesso à Avenida de Moçambique, pela
entrada norte da Avenida dos Ciprestes.
O mural, com as dimensões de 120
metros de comprimento e seis de altura,
tem elementos com vários tons de verde,
com muitos contrastes surrealistas que
fazem sobressair plantas. Este projeto,
uma iniciativa da Câmara Municipal
de Setúbal, com o apoio do Lidl,
complementa o projeto de requalificação
urbanística atualmente em curso na zona
da Várzea.

Setúbal evoca Armistício

O Dia do Armistício foi assinalado numa
cerimónia evocativa do 101.º aniversário da
assinatura do acordo que, a 11 de novembro
de 1918, colocou um fim à I Guerra Mundial.
O evento, promovido pelo Núcleo de Setúbal
da Liga de Combatentes, contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Manuel Pisco, que destacou o legado
deixado pelos heróis da Grande Guerra, e de
representantes de várias entidades.

Cidade evoca padroeiro

A importância da preservação da identidade
cultural setubalense e da mensagem global
deixada por S. Francisco Xavier foi destacada
a 3 de dezembro em cerimónia que assinalou
o dia do padroeiro de Setúbal. O momento
solene contou com as participações do vereador da Cultura, Pedro Pina, do presidente
da LASA, Francisco Borba, e do padre Luís
Ferreira. De tarde, o programa incluiu uma
visita ao Palácio Fryxell.

Voluntários em celebração

A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Setúbal assinalou, a 19 de outubro, 136 anos de existência numa cerimónia
solene na qual foi destacado o trabalho desenvolvido na proteção e socorro. A sessão,
que incluiu a atribuição de medalhas aos
bombeiros pelo tempo de serviço prestado,
ficou marcada pela tomada de posse do novo
adjunto de comando, Pedro Sardo, e pela
apresentação de uma nova ambulância.
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Terminal junta modos
de transporte coletivo
A nova plataforma
que congrega, na
Praça do Brasil, a
intermodalidade
rodoviária e
ferroviária está a
caminho. As obras
de construção
do Terminal
Interface de Setúbal
já arrancaram
e devem estar
concluídas no início
de 2021

presa Alexandre Barbosa Borges,
S.A., consiste na construção do
novo terminal rodoviário junto da
estação ferroviária, de um parque
de estacionamento subterrâneo e
das respetivas áreas e infraestruturas de apoio.
O objetivo deste projeto estruturante para a cidade no domínio da

mobilidade urbana é congregar a
intermodalidade na atual estação
de comboios da Praça do Brasil,
ao reunir, num único polo, opções
de transporte coletivo rodoviário
e ferroviário e que, atualmente,
funcionam em locais distintos da
cidade.

Parque subterrâneo
As obras tiveram início com trabalhos preparatórios, a decorrer até
ao final do ano, traduzindo-se na
instalação do estaleiro de obras,
colocação de vedações, demolições
de muros e transplantação de árvores para outros locais da cidade.
A empreitada liderada pela autarquia tem conclusão prevista para
janeiro de 2021.
O terminal rodoviário a integrar
o futuro interface de Setúbal terá
uma área de quase 3500 metros
quadrados, com capacidade total
para 14 autocarros.

Operação em Brejos de Azeitão
leva conforto a diversas ruas
Uma intervenção liderada pela autarquia melhorou, através trabalhos
de pavimentação e de criação de passeios, as condições de segurança e de
circulação rodoviária e pedonal em
arruamentos de Brejos de Azeitão.
Na Rua do Areal, um dos arruamentos intervencionados, a operação
contemplou a colocação de um novo
tapete betuminoso na totalidade
do troço, com uma extensão de 347
metros e que, anteriormente, estava em terra batida.

A rede de drenagem de águas residuais domésticas na Rua da Tebaida e no Largo Cidade de Magdeburg é reabilitada numa obra
orçada em cerca de 40 mil euros, a
decorrer até fevereiro. A operação
inclui a renovação de dois troços
da infraestrutura de coletores de
águas residuais domésticas, numa
extensão de 335 metros e a execução de ramais domiciliários.

Azinhaga reaberta

Foto virtual

A nova estação intermodal da Praça
do Brasil, que congrega os transportes rodoviário e ferroviário,
um investimento superior a quatro
milhões de euros com apoio comunitário, arrancou para obras a 3 de
dezembro e deve estar concluída no
início de 2021.
A intervenção, consignada à em-

Tebaida melhora redes

Antes da realização desta obra, já
tinha sido criada uma zona de circulação pedonal em toda a Rua do
Areal, arruamento beneficiado
igualmente com um novo sistema
de drenagem de águas pluviais.
O projeto implementou, além da
Rua do Areal, um novo traçado na
rede viária de Brejos de Azeitão,
nomeadamente nas ruas dos Aventurosos e da Mata e no troço norte
da Rua Nova da Jardia.
Todos estes arruamentos encon-

travam-se em terra batida, sem
passeios, nem rede de drenagem
de águas pluviais, cenário que foi,
entretanto, corrigido pela autarquia
e que se traduz numa melhor qualidade de vida urbana.
Os trabalhos contemplaram ainda
a implementação e instalação de
sinalização rodoviária horizontal
e vertical, com vista ao reforço das
condições de segurança da circulação automóvel e pedonal naquela
área habitacional.

A nova infraestrutura de transportes setubalense recebe, também,
um parque de estacionamento subterrâneo, a construir numa área de
cerca de 3000 metros quadrados,
com lotação para 117 lugares, distribuídos por um único piso.
O Terminal Interface de Setúbal,
um investimento total de 4 milhões, 466 mil e 487,96 euros, tem
uma comparticipação de fundos
comunitários de 50 por cento sobre o valor elegível de 2 milhões
e 250 mil euros, resultado de uma
candidatura feita pelo município
ao Portugal 2020, no âmbito dos
PEDU – Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano.
O projeto, designado de PAMUS
01 – Interface de Setúbal, enquadra-se na estratégia de mobilidade
sustentada definida pela Câmara
Municipal para a cidade, consubstanciada no Plano de Mobilidade
Sustentável e Transportes de Setúbal.

A Azinhaga de São Joaquim reabriu a 16 de novembro ao trânsito
automóvel, após encerramento
prolongado devido à execução de
obras estruturantes de reabilitação
da passagem hidráulica da Ribeira
do Livramento. A operação foi enquadrada no projeto de construção
das bacias de retenção de águas
pluviais da Várzea, com vista à prevenção de cheias na cidade.

Praia ajuda estacionamento

Infraestruturas técnicas subterrâneas de apoio a um conjunto
de equipamentos existentes na
zona de estacionamento, nomeadamente cancelas e terminal de
pagamento, são criadas na Praia
da Figueirinha. A obra, a decorrer
desde dezembro, materializa um
investimento superior a 10 mil
euros na melhoria das condições
daquela privilegiada zona balnear.
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A qualidade habitacional do Bairro da Quinta dos Vidais é reforçada
numa obra de perto de 200 mil euros para a execução de trabalhos de
conservação, incluindo pinturas. A
decorrer até março, a intervenção
tem ações centradas na substituição
das coberturas de fibrocimento por
materiais mais recentes e que conferem um melhor conforto térmico.

Azeitão reabilita ruas

A Rua Vasco da Gama, localizada em
Pinhal de Negreiros, Azeitão, foi
reabilitada numa obra de cerca de
40 mil euros que incluiu a criação de
passeios e o asfaltamento da via rodoviária. Já na Rua do Mel, em Brejos de
Azeitão, um investimento superior a
80 mil euros leva àquele arruamento
novas soluções de mobilidade e de
qualidade urbana.

Semana pela inclusão

Sessões de cinema, ações de formação, jogos adaptados e um jantar às
cegas fizeram parte da 11.ª Semana
Temática da Deficiência, realizada
entre 1 e 9 de dezembro, na cidade.
“Com os nossos sentidos” deu tema
ao evento organizado pelo Grupo
Concelhio para as Deficiências – Setúbal que integra, entre outras entidades, a Câmara Municipal.

Feira promove voluntariado

Cerca de três centenas de pessoas
passaram, a 23 de novembro, na Casa
do Largo, pela terceira edição da Feira
de Voluntariado de Setúbal, destinada
à promoção do trabalho voluntário.
O evento, organizado pela Câmara
Municipal e pela Voluntiir, incluiu
ofertas nas áreas social e da ajuda
animal, e a apresentação de projetos
internacionais.

Idosos ganham festa ativa

Jogos tradicionais, a 11 de outubro,
no Parque do Bonfim, proporcionaram à população sénior diversão
e confraternização. O jogo da malha,
das argolas e a pinhata, entre outros,
integraram a iniciativa comemorativa do Dia Internacional da Pessoa
Idosa 2019, promovido pela Câmara
Municipal, pelas juntas de freguesia
e pelo Grupo EnvelheSeres.

Exército celebra com êxito
Setúbal foi o quartel-general das comemorações anuais do Dia do Exército, assinalado a 24 de outubro. Foram nove dias
de atividade intensa, de festa e de partilha em nome da pátria
O Dia do Exército 2019, organizado
em conjunto com a Câmara Municipal, dinamizou um conjunto de
iniciativas centradas no Largo José
Afonso, na Avenida Luísa Todi e no
Parque Sant’Iago, com o envolvimento de mais de dois mil militares.
Atividades culturais e desportivas,
demonstrações, exposições e cerimónias militares fizeram parte do
programa que, entre 19 e 27 de outubro, aproximou a população deste
ramo das Forças Armadas e partilhou o espírito vivido por aqueles
que defendem a pátria.
“Ter em Setúbal esta festa é uma forma de todos, neste concelho, homenagearmos os homens e as mulheres que,
em tempo de paz, zelam por essa paz e

pela segurança de todos”, destacou a
presidente da autarquia, Maria das
Dores Meira.
Uma missa de ação de graças e sufrágio, na Igreja de São Julião, a
par da cerimónia militar, no Largo
José Afonso, com desfile das forças
em parada, foram momentos altos
da celebração, que incluiu, entre
outros, homenagens aos militares
do antigo Quartel de Infantaria 11
mortos na Grande Guerra, um espetáculo equestre, um bootcamp e
um concerto pela Banda Sinfónica
do Exército.
O ministro da Defesa, Nunes Cravinho, e o chefe do Estado-Maior do
Exército, José Nunes da Fonseca,
marcaram presença.

Finanças de rigor
Uma estratégia de rigor e estabilização das finanças públicas aliada a
um investimento promotor da melhoria da qualidade de vida no concelho marca o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020 da
Câmara Municipal.
O documento financeiro, aprovado
a 24 de outubro, apresenta um valor
global de 135 milhões, 974 mil e 700
euros e regista, comparativamente
ao ano transato, uma redução de 3
milhões, 193 mil e 100 euros.
O orçamento é elaborado de acordo

com os grandes objetivos estratégicos autárquicos e teve em consideração o cenário internacional
resultante da análise dos principais
indicadores macroeconómicos.
Já as Grandes Opções do Plano para
2020, que exprimem o modelo de
desenvolvimento e a estratégia de
consolidação das contas públicas,
incluindo o Plano Plurianual de
Investimentos e o Plano de Atividades Municipais, assumem uma
despesa de 68 milhões, 781 mil e
700 euros.

local

Coberturas renovadas

Comunicação aponta
novos paradigmas
ECONOMIA. Questões
relacionadas com o
financiamento da Economia
do Mar na península de
Setúbal estiveram em
reflexão, a 2 de outubro, na
Casa da Baía, em palestra
do ciclo Setúbal Terra de
Peixe. No encontro, com a
participação da diretora
‑executiva da associação
ADREPES, Natália
Henriques, foram destacados
os recursos disponíveis
para projetos da ação
“Desenvolvimento Local de
Base Comunitária”.

Caminhos para a atualização e adaptação dos modelos de negócio, dos
paradigmas comunicacionais e da
regulamentação do setor perante a
evolução social resultante da revolução digital estiveram em análise, a
26 de novembro, no Cinema Charlot,
em encontro de profissionais da área.
“A Comunicação Social e Institucional na Era do Digital” foi o eixo
dominante do III Encontro dos Profissionais de Comunicação da Pe-

nínsula de Setúbal e do Litoral Alentejano, organizado pelo município e
pelo jornal “O Setubalense – Diário
da Região”.
O impacte das redes sociais enquanto meio de difusão de notícias,
independentemente da veracidade
dos conteúdos e da credibilidade
das fontes, foi um dos fenómenos
focados pelo vice-presidente da autarquia, Manuel Pisco, no encontro,
que reuniu vários especialistas.
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Setúbal aprofunda
cooperação europeia

Embaixadores
levam concelho
a novos rumos
Diversas personalidades, entre desportistas, médicos, artistas, professores,
cientistas ou empresários, foram empossadas na qualidade de Embaixador
de Setúbal. O título confere a responsabilidade de promoção do nome do concelho
“Estou nervosa. Sabem o que é olhar
para vocês e perceber o que esta cidade
representa?”, desabafou a presidente da Câmara Municipal, Maria das
Dores Meira, no início da cerimónia de tomada de posse de 106 novos embaixadores de Setúbal, realizada a 26 de setembro.
O comendador Rui Nabeiro, o treinador de futebol José Couceiro, a
apresentadora Maya, o cantor Nuno
Guerreiro, o bispo D. José Ornelas,
a jornalista Sara Chaves e o antigo
presidente do município espanhol
de Almendralejo José Garcia Lobato
são apenas algumas das personalidades que passam a defender os valores e as virtudes de Setúbal.
“O embaixador é um emissário, um
enviado, um mensageiro, embora possamos garantir, com total confiança,
que somos, todos, embaixadores de um

estado de alma que é ser setubalense”,
frisou Maria das Dores Meira no
discurso de abertura da cerimónia
realizada na Quinta do Cerrado.
Esta iniciativa da autarquia sadina
não é nova, tratando-se da segunda
edição, depois de o projeto ter sido
lançado em 2017, na altura com a
tomada de posse de 76 individualidades.
Maria das Dores Meira frisou que a
tomada de posse dos novos embaixadores significa “entregar a todos e
a todas a incumbência de transportar
nas palavras e nos atos o sentimento
do que é ter nascido nesta terra ou de
pertencer a Setúbal mesmo não tendo
aqui nascido”.
O leque de personalidades eleitas
para a representação do concelho
inclui vários cidadãos que não têm
Setúbal como berço e, inclusiva-

mente, também não nasceram em
Portugal.
Esse é o caso de Igor Khashin, natural da Rússia, que, depois de migrar para Setúbal, criou na cidade a
Edinstvo – Associação do Imigrantes dos Países de Leste.
Uma honra e uma responsabilidade também apontada pela própria
presidente da Câmara Municipal.
“A partir de hoje são embaixadores
de Setúbal para relembrarem que somos uma grande cidade, que somos
herdeiros de passado extraordinário e
construtores de futuro.”
Como lembrança, além de um diploma autenticado com o novo título, cada embaixador recebeu do
Executivo uma “mala diplomática”,
preenchida com objetos que remetem para algumas das mais-valias
do concelho de Setúbal.

BELEZA. Camila Vitorino, setubalense,
foi eleita Miss Queen Portugal 2019
no concurso oficial de eleição da
representante portuguesa a figurar nos
maiores certames internacionais de
beleza de todo o mundo. A jovem, de 20
anos, uma das embaixadoras de Setúbal,
ouviu o seu nome anunciado como Miss
Queen Portugal 2019 numa gala realizada
no dia 30 de novembro, em Oliveira do
Hospital. Em 2020, Camila Vitorino
representa o país no concurso Miss Earth.

A celebração de um protocolo de
cooperação entre Setúbal e Cricova baseado no vinho, envolvendo
áreas de interesse como produção
e enoturismo, foi acordada numa
reunião dos presidentes dos dois
municípios, realizada a 17 de novembro naquela cidade moldava.
Maria da Dores Meira esteve com
Valentin Gutan na sequência de
encontros em Portugal com o embaixador da República da Moldova
em Lisboa, Dumitru Socolan, diplomata que tem um especial apreço por Setúbal, de tal forma que foi
nomeado embaixador desta cidade.
A proposta de celebração de um
acordo com Cricova foi possível
graças a uma deslocação que a presidente da Câmara Municipal de

Setúbal fez entre os dias 13 e 15 à cidade romena de Victoria, localizada
na fonteira com a Moldova.
Naquela cidade romena decorreu a
entrega de prémios a duas jovens de
Setúbal distinguidas num concurso
internacional realizado no âmbito
de uma rede de municípios de intercâmbio de experiências e conhecimentos para aprofundamento das
questões europeias.
Joana Pereira, 25 anos, com um
texto, e Rita Canas, 13, com uma
imagem, venceram nos seus escalões etários no concurso “A Europa
nos Nossos Sonhos”, iniciativa com
trabalhos nas categorias de escrita,
desenho e fotografia, desenvolvida no âmbito do projeto “Future of
Europe – Reload”.

Alterações climáticas
preocupam municípios
Setúbal subescreveu a 6 de dezembro, em Lisboa, o PMAAC – Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, que define medidas para
minimizar os efeitos das alterações climáticas nos 18 municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa.
Conferências, estudos científicos e workshops, realizados desde janeiro de
2018, estiveram na base da construção do PMAAC.
A promoção do conhecimento técnico-científico e a sua aplicação ao território da AML, a capacitação institucional e das comunidades territoriais e a
adoção de uma cultura transversal de adaptação são os pilares estratégicos
do plano. O programa de apresentação e subscrição do PMAAC incluiu um
painel de reflexão sobre os caminhos para garantir a qualidade de vida e
a importância da ação climática metropolitana na edificação de um futuro
mais sustentável.

Empresas sustentáveis
Perto de vinte empresas e instituições da região marcaram presença, a
3 de dezembro, num workshop sobre
medidas de mitigação das alterações
climáticas, realizado no âmbito do
projeto internacional BEACON.
A ação, que decorreu no Ninho de
Novas Iniciativas Empresariais de
Setúbal, visou capacitar o tecido empresarial do concelho para os desafios da sustentabilidade e o impacte
das alterações climáticas na atividade empresarial.
Algumas das maiores empresas da
região estiveram representadas no
workshop, que contou com a parti-

cipação de cerca de duas dezenas de
pessoas, incluindo a vereadora do
Ambiente, Carla Guerreiro.
Esta foi a primeira de um conjunto
ações a desenvolver, numa parceria
entre a autarquia e a Associação da
Indústria da Península de Setúbal, no
âmbito do BEACON, projeto que resulta de uma parceria internacional
entre municípios e outras instituições de Portugal, incluindo Setúbal,
da Alemanha, da Grécia, da Polónia,
da Roménia e da República Checa,
com vista à partilha de experiências
e à criação de projetos que visem o
desenvolvimento sustentável.

Três ações estruturantes
otimizam o sistema de
saneamento urbano da
cidade. O investimento
superior a 2,5 milhões
de euros, com apoio
comunitário, permitiu
fechar o circuito de
águas residuais e criar
uma rede separativa de
esgotos, uma doméstica,
outra pluvial. Uma obra
essencial que se traduz
em mais qualidade
ambiental

Saneamento otimizado
O Executivo municipal visitou, a 1
de outubro, o conjunto de investimentos realizado recentemente
na cidade, com recurso a financiamento comunitário, que permitiu
otimizar o sistema de saneamento urbano e melhorar a qualidade
ambiental do concelho.
A operação “Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal”,
composta por três ações, materializou um investimento de 2
milhões e 572 mil e 389,45 euros, financiado em 85 por fundos comunitários, dinamizada no
âmbito do PO SEUR – Programa
Operacional da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos, do
Portugal 2020.
A nova estação elevatória dos Combatentes, equipamento que permitiu assegurar o fecho do circuito do
sistema de saneamento de águas
residuais de Setúbal e, em simultâneo, criar uma rede separativa de

esgotos, uma para águas residuais
domésticas, outra para pluviais, foi
um dos locais visitados.
Nesta ação, os trabalhos incluíram a construção de uma estação
elevatória, um edifício com três
pisos, dois dos quais no subsolo,
na zona da Praça Almirante Reis,
e a criação de órgãos de drenagem
nas avenidas dos Combatentes da
Grande Guerra e General Daniel
de Sousa.
A obra da Estação Elevatória dos
Combatentes e redes de coletores
afluentes constituiu ainda uma

oportunidade para a Câmara Municipal promover uma operação
de reperfilamento da Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra e
da Praça Almirante Reis, com soluções urbanas mais contemporâneas, obras a realizar em breve.
Paralelamente às obras da estação elevatória e redes de coletores afluentes, a Câmara Municipal avançou com a reabilitação da
rede de água na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, empreitada promovida pela empresa
Águas do Sado que materializou

um investimento da ordem dos
120 mil euros.
Desta operação estruturante de
saneamento fez ainda parte a criação do emissário Ciprestes/Bonfim, agora ligado à nova estação
elevatória, com a construção de
mais de dois quilómetros de troços de coletores em arruamentos
como a Avenida dos Ciprestes, a
Praceta Manuel Nunes de Almeida
e a Avenida 22 de Dezembro.
A terceira ação deste conjunto de
investimentos diz respeito à desativação da ETAR das Pontes, que se

ambiente
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encontrava obsoleta e com capacidade limitada para tratamento de
efluentes daquela área do território, e posterior criação de duas estações elevatórias, uma nas Pontes, outra no Bairro do Capador.
Estas operações, concluídas recentemente, permitiram melhorar a sustentabilidade dos sistemas de saneamento, objetivo
concretizado no âmbito da prioridade comunitária “Ciclo Urbano
da Água”, assegurado por via do
fecho do circuito do sistema de
saneamento de águas residuais de
Setúbal.
O conjunto de investimentos assegurou ainda a otimização da
utilização da capacidade instalada
do sistema intercetor e de tratamento da Estação de Tratamento
de Águas Residuais de Setúbal,
concretamente através da execução da ligação entre os sistemas de
saneamento em alta e em baixa.

Limpeza garante segurança
Operações de limpeza de vegetação
desordenada e de regularização de
valas e margens de linhas de água
do concelho, com vista à prevenção
da ocorrência de cheias e ao reforço
das condições de segurança, foram
realizadas pela autarquia.

Os trabalhos, enquadrados no plano de ação para o ano hidrológico
2019/2020, incluíram a limpeza de
passagens hidráulicas, assim como
das respetivas margens, em vários
pontos do território, num total de
mais de 15 quilómetros de extensão.

A operação contemplou ações nas
zonas do Vale do Cobro, Poço Mouro, Tanoeira, Caiada, Vale da Rosa,
Manteigadas, Santo Ovídeo e Barranco das Curvas, assim como na
Ribeira da Figueira, na área da Algodeia.
Do plano de operações de limpeza
do território fizeram ainda parte troços de valas e linhas de água
existentes no Grelhal e na Aldeia
Grande, assim como em vários
pontos de Azeitão.
Além dos trabalhos nas passagens
hidráulicas, as medidas preventivas
englobaram operações de manutenção de troços estruturantes da
rede urbana de coletores de águas
pluviais, nomeadamente nas avenidas dos Ciprestes, 5 de Outubro,
dos Combatentes e da República da
Guiné-Bissau.

Floresta ganha aliado
A gestão de combustível florestal do
concelho desenvolvida pela autarquia com o objetivo da prevenção
dos incêndios foi recentemente
reforçada com a aquisição de uma
máquina corta-mato, investimento
de cerca de 70 mil euros.
O equipamento é constituído por
um trator e um braço limpa-bermas

e integra a frota de meios mecânicos agregados ao Serviço Municipal
de Gestão de Combustíveis e Riscos
Florestais.
No âmbito das competências atribuídas ao município, este serviço,
criado em 2019, opera na limpeza
de terrenos municipais e na limpeza coerciva de terrenos privados.
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Workshop destaca
estatuto dos animais

Prémios validam
práticas verdes

Do estatuto jurídico dos animais às
últimas atualizações na legislação,
foram várias as questões que estiveram em debate num workshop realizado a 18 de outubro, na Casa da
Baía, no âmbito do Dia do Animal.
“Animais e(m) Municípios”, organizado pela Câmara Municipal
de Setúbal, pelo ONDAID – Observatório Nacional para a Defesa
dos Animais e Interesses Difusos,
pelo Programa de Apoio e Recuperação Animal da GNR e pela Miau
Maganize, acolheu os contributos
de profissionais com atividades no
setor, nomeadamente médicos veterinários, advogados e agentes de
autoridade.

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Carla Guerreiro, destacou as
medidas implementadas pela autarquia para responder a questões
ligadas com a defesa e o bem-estar
animal. Esta política, desenvolvida
em parceria com a Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV),
resultou na instalação de uma sala
de esterilizações nas instalações do
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC).
Além disso, o município deu início
ao projeto de ampliação daquele canil e gatil, em instalado no Parque
Municipal de Poçoilos, para garantir melhores condições de funcionamento.

As práticas ambientais do município de Setúbal são cada vez mais reconhecidas
com a atribuição de diversos prémios. Em outubro, a autarquia recebeu mais duas
distinções. A bandeira ECOXXI da Associação Bandeira Azul e o prémio Educação
Ambiental da Humana Circular evidenciam políticas que contribuem para
o desenvolvimento sustentável
O município de Setúbal foi distinguido, no mês de outubro, com
dois prémios que reconhecem as
boas práticas ambientais e sustentáveis implementadas no concelho,
o galardão ECOXXI, da Associação
Bandeira Azul, e o prémio Educação
Ambiental, da Humana Circular.
Pelo terceiro ano consecutivo, a
Câmara Municipal recebeu a bandeira verde ECOXXI, da Associação
Bandeira Azul da Europa, numa cerimónia realizada no dia 25, na Lousã, com a participação da vereadora
com o pelouro do Ambiente, Carla
Guerreiro.
O ECOXXI visa reconhecer e divulgar boas práticas ambientais na
política pedagógica dos municípios,
considerados agentes privilegiados
de promoção do desenvolvimento
sustentável.
Para que um município seja distinguido com este galardão tem de evidenciar um conjunto de políticas,
práticas e ações conducentes com os

princípios de desenvolvimento sustentável, sendo a avaliação realizada
anualmente pela comissão nacional
da ABAE, com recurso a um conjunto de 21 indicadores e mais de 65
subindicadores.
Setúbal destacou-se pelas boas práticas na área da Promoção da Educação Ambiental por Iniciativa do Município, que avalia o empenho dos
municípios na formulação de uma
estratégia de educação ambiental,
na implementação de projetos de
informação, educação e sensibilização ambiental e nos equipamentos
de educação ambiental, ou equiparados, disponíveis.
Em evidência esteve ainda o projeto pedagógico “Maleta Sustentável”,
desenvolvido para a comunidade
escolar em 2018 e que Setúbal implementou juntamente com os municípios de Palmela e Sesimbra, por
iniciativa da Agência de Energia e
Ambiente da Arrábida, que os três
concelhos integram.

O projeto “Maleta Sustentável”, facultado pela Câmara Municipal de
Setúbal às escolas do concelho, traduz-se numa ferramenta pedagógica com o objetivo de preparar crianças e jovens para a transição do atual
modelo de exploração dos recursos
do planeta e para novos modos de
atuação e interação com o meio envolvente.
Este ano candidataram-se 53 municípios ao Programa ECOXXI, maioritariamente localizados no Norte e
Centro do país, tendo sido atribuídas 48 bandeiras verdes.
No mesmo dia, a autarquia foi distinguida com o prémio Educação
Ambiental, pelas boas práticas e decisões ambientais desenvolvidas no
concelho, no âmbito da cerimónia
anual dos Prémios Humana Circular, realizada no Palácio Valenças,
em Sintra.
Os Prémios Humana Circular, criados pela Associação Humana Portugal, reconhecem os municípios e
as entidades que se destacam pelas
suas políticas, projetos e resoluções
ambientais.
No ano passado, a autarquia já havia sido reconhecida com o prémio
Cidade Limpa, graças aos índices
de qualidade obtidos na área do
ambiente, nomeadamente quanto à
higiene e limpeza urbana.
Os Prémios Humana Circular foram entregues no âmbito da Jornada
Técnica sobre Economia Circular na
Gestão do Resíduo, que visa analisar
e estabelecer as bases para dar continuidade e progressão à gestão sustentável dos resíduos e dos recursos.

Pinhal de Negreiros
ganha reflorestação
Uma centena de pessoas participou, a 23 de novembro, numa ação
de reflorestação em Pinhal de
Negreiros, Azeitão, integrada nas
comemorações do Dia da Floresta
Autóctone.
Sob o mote “Plantação de Árvores
em Pinhal de Negreiros – participe e contribua para um concelho
mais verde”, os voluntários plantaram sete centenas de árvores e
três centenas de arbustos.
A iniciativa inseriu-se no programa de reflorestamento de Pinhal
de Negreiros, executado pela Câmara Municipal com o apoio da

Junta de Freguesia de Azeitão, no
âmbito de um projeto municipal
desenvolvido no seguimento de
um corte de árvores realizado para
reforço da segurança contra incêndios.
Além de perto de uma centena de
voluntários, entre os quais dois
agrupamentos de escuteiros, a
ação contou com a participação
da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores
Meira, de outros elementos do
Executivo e da presidente da Junta
de Freguesia de Azeitão, Celestina
Neves.

turismo
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Natal para todos
Um conjunto de atividades diversas comemora a quadra natalícia em Setúbal, até 5 de janeiro. O Setúbal Christmas Fest
tem mercado de Natal, pista de gelo, animações, árvore de Natal gigante e concertos por toda a cidade. Outros eventos
reforçam as propostas
A chegada do Pai Natal e o espetáculo do acender das luzes da
árvore de Natal gigante, instalada na placa central da Avenida
Luísa Todi, próximo do coreto, marcaram, a 23 de novembro,
o início do programa festivo Setúbal Christmas Fest.
A árvore, com 34 metros de altura, ostenta 48 mil lâmpadas
LED azuis e brancas e 240 metros de luzes néon azul e começou a iluminar a cidade um concerto pelo Saint Dominics Gospel Choir, seguido da contagem decrescente feita pela apresentadora de televisão Maya, acompanhada pela presidente da
Câmara Municipal, Maria das Dores Meira.
O Mercado de Natal, outro dos muitos atrativos do Setúbal
Christmas Fest, inclui vários quiosques de comércio de artesanato e produtos de gastronomia da região. Localizado na
Praça de Bocage, decorre até 24 de dezembro.
Já o Natal no Parque proporciona, no Jardim do Bonfim, atividades pensadas especialmente para os mais novos, como pista
de gelo, circuito de arborismo, torre multiatividades, insufláveis, carrossel, quickjump, air bungee, bem como pinturas
faciais.
Até 31 de dezembro, um comboio de Natal, novidade na edição
deste ano do Setúbal Christmas Fest, faz um circuito por onde
se podem apreciar algumas das iluminações natalícias da cidade.
A programação do Setúbal Christmas Fest prevê ainda, entre
outras atividades, um conjunto de concertos tradicionais de
Natal em espaços culturais e em igrejas.
O Natal inspirou outras atividades, como uma, já tradicional,
organizada pela Junta de Freguesia de Azeitão. Nos dias 13, 14
e 15, o Espírito de Natal em Azeitão, em Vila Nogueira, proporcionou um variado conjunto de oferta, como um mercado,
a visita do Pai Natal e a carta a pedir presentes e ateliers, além
de música.
Apontamentos de música, dança e teatro animaram uma festa
natalícia desenvolvida no dia 5 no Museu do Trabalho Michel
Giacometti, inserida no XX Festival ExpressArte. O Natal com
Todos, organizado pelo município em parceria com a associação APPACDM, juntou mais de uma centena de utentes de
todos os centros de atividades ocupacionais desta instituição.
Destaque ainda para o Natal com Música, a 14 de dezembro, na
Biblioteca Municipal, que, além de histórias e ateliers para os
mais novos, incluiu apontamentos de dança, literatura, música e teatro.
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Sado na rota de cruzeiros
Sabores
do Sado
à prova

O porto de Setúbal recebeu, nos
dias 1 e 2 de novembro, pela primeira vez, um navio-cruzeiro de
médio porte, o qual escolheu a cidade como ponto de partida para
uma viagem oceânica com destino a
Montevideu, no Uruguai.
O navio Le Lyrial, do armador francês Ponant, que a partir de Setúbal
recebeu cerca de meia centena de

passageiros para uma viagem de
16 dias, esteve atracado no molhe
exterior da Doca dos Pescadores,
e despertou a curiosidade das pessoas, que viram, pela primeira vez,
um navio deste tipo na cidade.
Para assinalar este momento, uma
comitiva, que integrou, entre outros, a presidente da Administração
dos Portos de Setúbal e Sesimbra,

Lídia Sequeira, e o vereador da Câmara Municipal Ricardo Oliveira,
apresentou cumprimentos ao comandante do navio, Rémi Genevaz.
Aos passageiros que embarcaram
no Le Lyrial foi oferecido um moscatel de honra, acompanhado de
tiras de casca de laranja, duas iguarias típicas da cidade, e partilhada
informação sobre o património

singular que faz desta região um
destino turístico de excelência.
Esta experiência-piloto teve como
principal objetivo testar e avaliar
diversas questões de logística, entre
as quais o carregamento de mantimentos e o embarque no navio, e
permitiu aprofundar os contactos
institucionais com vista à inclusão
de Setúbal nas rotas de armadores.

Certame renovado
de olho na natureza
Cerca de 1500 pessoas passaram
pelo cais 3 do porto de Setúbal, a 9 e
10 de novembro, para participarem
no ObservaNatura, evento organizado pela autarquia, Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas e TroiaNatura, que proporcionou três dezenas de atividades
dedicadas ao turismo de natureza.
Apesar de as condições climatéricas
terem condicionado algumas das
atividades, impedindo, designadamente, a realização de passeios
de barco para observação de aves
e golfinhos, o ObservaNatura desenvolveu workshops, ateliers para

crianças, palestras, minicursos,
sessões de anilhagem e iniciativas
de educação ambiental.
No cais 3 do porto de Setúbal esteve
patente uma feira que reuniu mais
de duas centenas de empresas de
turismo de natureza e de animação,
associações e organismos públicos,
além de produtores locais, com vinhos da região, doçaria, conservas,
ostras e artesanato.
As restantes atividades da 11.ª edição
do ObservaNatura repartiram-se
pela Herdade da Mourisca, pela Casa
da Baía, pelo rio Sado, pelo Parque
Urbano de Albarquel e por Troia.

Mar de oportunidades
navega à beira-rio
A Semana do Mar, com eventos
centrados na zona ribeirinha, entre
os dias 19 e 29 de setembro, atraiu
milhares de pessoas para visitas a
navios emblemáticos, passeios em
embarcações tradicionais e batismos de mar.
O programa, uma organização conjunta da autarquia, da Administração
dos Portos de Setúbal e Sesimbra, da
Aporvela e da Marinha Portuguesa,
captou as atenções do público, sobretudo pela oportunidade de visitar
embarcações emblemáticas e realizar batismos de mar.
Mais de três mil crianças dos agru-

pamentos de escolas do concelho
de Setúbal participaram em visitas
ao Vaivém Oceanário e a embarcações, casos da caravela Vera Cruz, do
veleiro Fryderyk Chopin, do galeão
Andalucia e do navio Pogoria.
O evento integrou ainda as conferências “De Setúbal para o Mundo”
e “Lixo e Marinho e Microplásticos”,
o encontro educativo “Há + Mar”, a
épica viagem marítima realizada há
quinhentos anos por Fernão Magalhães, as novas profissões marítimas, concertos e “Veleiros ao Luar:
Street Food & Music”, com expositores e quiosques de comida.

Sabores do mar estiveram à
prova, em outubro e em novembro, em dois eventos gastronómicos de promoção da
ostra e do salmonete, dinamizados pela autarquia no âmbito
da marca municipal Setúbal
– Terra de Peixe, com ementas especiais em restaurantes
e degustações comentadas na
Casa da Baía.
A Semana da Ostra, de 5 a 13
de outubro, organizada numa
parceria com a Associação
Desportiva e Cultural Veteranos Santo Ovídeo e a produtora Ostra Ribeiro, com o apoio
da Makro e Docapesca, contou
com o envolvimento de 31 restaurantes da cidade.
Uma degustação comentada, a
13, foi um dos atrativos deste
certame gastronómico, com o
chef Márcio Silva a apresentar
a três dezenas de participantes diversas propostas para
consumir este molusco, nomeadamente ostras ao natural, com limão, gratinadas, de
ceviche, grelhadas, panadas e
com maracujá.
Já em novembro, entre os dias
1 e 10, foi a vez de o salmonete
reinar em ementas especiais
preparadas por 42 restaurantes aderentes à iniciativa
organizada com os apoios da
Makro e Docapesca, que deu a
conhecer diferentes formas de
confeção deste peixe tão típico
da região setubalense.
No último dia desta semana
gastronómica, a 10, o chef Álvaro Santos, novo gerente da
Leitaria do Montalvão, confecionou tártaro de salmonete
e atum e filete de salmonete
envolto em bacon, pratos que
foram degustados por cerca de
duas dezenas de pessoas.
Os certames integraram o ciclo de eventos dinamizado
pelo município no âmbito da
marca Setúbal – Terra de Peixe com o objetivo de divulgar
sabores e tradições da cozinha
setubalense e, em simultâneo,
estimular a restauração local e
promover o concelho enquanto destino turístico de excelência.

População
comemora
em espaço
Os moradores da Quinta de Santo António
comemoraram a 16 de novembro o primeiro aniversário do Espaço da Quinta, local
onde se desenvolvem atividades no âmbito
do programa municipal Nosso Bairro, Nossa
Cidade.
Animação musical, quermesse, castanhas
assadas e bolo de aniversário foram os principais ingredientes da festa, organizada pela
Comissão de Gestão do Espaço da Quinta,
com os apoios da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Sebastião, que se realizou no espaço exterior do imóvel, localizado
na Praceta das Amendoeiras.
Os moradores confecionaram o bolo de aniversário e as castanhas assadas, oferecidos
aos participantes, além de outros petiscos,
como sandes, carnes grelhadas e caldo verde,
vendidos ao público presente.
O montante recolhido pelos moradores com
a venda de petiscos reverte para o financiamento de atividades desenvolvidas no âmbito do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade,
designadamente do projeto Férias no Bairro.
A animação musical foi assegurada ao longo
da tarde por jovens da Quinta de Santo António.
A festa do primeiro aniversário do Espaço
da Quinta, inaugurado a 17 de novembro de
2018, contou com a participação do vereador
com a coordenação do programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, Carlos Rabaçal, e do presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião,
Nuno Costa.

Moradores ativos
decidem futuro

cidadania
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O Nosso Bairro, Nossa Cidade já leva sete anos mas os moradores teimam em
surpreender. Em plenário mostraram, uma vez mais, a força que os une e decidiram
novas prioridades de ação para melhoria da qualidade de vida da comunidade
Mais de sete dezenas de novas ações a dinamizar no território da Bela Vista, incluindo a
segunda edição de um festival de arte urbana, foram decididas a 24 de novembro pelos
moradores no 5.º Encontro Nosso Bairro,
Nossa Cidade, realizado na EB+S Ordem de
Sant’Iago.
Pela quinta vez, em sete anos deste programa
municipal, moradores dos bairros da Bela
Vista, Forte da Bela Vista, Alameda das Palmeiras, Manteigadas e Quinta de Santo António estiveram reunidos para decidir, coletivamente, o que fazer em prol da melhoria
da qualidade de vida da comunidade.
“Nunca esquecemos que foram vocês, com o vosso trabalho e sempre com o apoio municipal, que
tomaram as decisões que alteraram definitivamente o rumo da vida nestes bairros”, destacou

a presidente da Câmara Municipal, Maria das
Dores Meira, na abertura do encontro.
Diferentes gerações de homens e mulheres,
dos jovens aos idosos, voltaram a assumir
o poder de decisão com vista à melhoria da
qualidade de vida nos bairros e nas comunidades. E, nesta edição, as metas são de novo
ambiciosas, com um total de 72 novas medidas decididas.
As prioridades estabelecidas pelos moradores dos cinco bairros incluem, entre outras, a
melhoria do espaço urbano, com a reabilitação de infraestruturas, a instalação de mobiliário urbano, o embelezamento de empenas
na segunda edição do Festival Cara ou Coroa
e a participação em ações no âmbito da campanha Setúbal Mais Bonita.
Na ordem de trabalhos estão igualmente

propostas relacionadas com a melhoria da
qualidade ambiental, traduzidas em ações
como a instalação de ecopontos e de oleões,
a realização de campanhas de sensibilização
de moradores para a reciclagem e a colocação
de contentores moloks.
O vereador Carlos Rabaçal, responsável pelo
programa em curso desde 2012, defendeu
que este materializa “um caminho poderoso e
transformador para a felicidade de todos”, uma
realidade que “ultrapassou todas as expectativas” e sempre “de forma coletiva e com o poder
nas mãos dos moradores”.
O 5.º Encontro Nosso Bairro, Nossa Cidade
incluiu a exibição de um filme de retrospetiva dos sete anos do programa, apontamentos
culturais de música e de poesia e um jantar
‑convívio.

Arte urbana cresce na Alameda
Um mural de arte urbana inspirado no crescimento social e educativo dos jovens do
bairro Alameda das Palmeiras, na zona da
Bela Vista, foi pintado, em outubro, numa
empena do edifício de A Nossa Casinha.
Uma rapariga, sentada de pernas cruzadas,

com um livro aberto no colo, e um rapaz a
brincar com peças de lego compõem a obra
pensada pela Comissão de Moradores de A
Nossa Casinha, polo de desenvolvimento de
atividades sociais, lúdicas e educativas, destinadas essencialmente a crianças e jovens e

a idosos, com o objetivo de combater o isolamento da população sénior.
O mural tem a assinatura do Projeto Matilha e foi executado com recurso à técnica de
graffiti, com spray sobre acrílico, com perto
de uma centena de latas de tinta cedidas pela
associação artística Riscas Vadias e pela Câmara Municipal de Setúbal.
A representação de figuras humanas no mural justifica-se com as ideias que os moradores têm para o futuro do bairro, que são o
crescimento e a vida. As crianças são o futuro
e os legos são a construção desse mesmo futuro.
A intervenção contou ainda com a participação ativa dos moradores no apoio ao trabalho.
A nova tela de arte urbana da Alameda das
Palmeiras junta-se aos nove murais criados
em 2017 no Bairro da Bela Vista, no âmbito
do projeto Cara ou Coroa – Street Art Festival, evento que desafiou artistas portugueses
e estrangeiros na pintura de fachadas daquele bairro da cidade.

PRÉMIO. O projeto Caminhada
e Dança – Comunidade para uma
Vida Saudável, dinamizado por
moradores do território da Bela
Vista, em parceria com a autarquia
e o Instituto Politécnico de Setúbal,
conquistou, entre mais de oitenta
candidaturas, o terceiro lugar no
Prémio Voluntariado Universitário
Santander. A iniciativa conta com
a participação de oito dezenas de
moradores dos cinco bairros do
programa Nosso Bairro, Nossa Cidade
e de outras zonas da cidade, que
fazem passeios pedestres.

Controlo de ervas reforçado
A União das Freguesias de Setúbal aposta numa solução mais eficaz e amiga do ambiente para o controlo urbano de
ervas infestantes. Um investimento técnico e humano de 43 mil euros que se traduz num melhor serviço público
Uma solução biológica, amiga do ambiente
e mais eficaz, foi recentemente adotada pela
União das Freguesias de Setúbal para controlo de ervas infestantes no espaço público do
território, investimento que acrescenta mais
qualidade de vida urbana.
Este produto, sem qualquer tipo de contraindicações para humanos ou animais, atua na
raiz dos infestantes, o que faz com que o efeito

do corte e limpeza de ervas no espaço público
seja mais prolongado, concretamente entre
seis a oito meses.
Após deixar de utilizar herbicidas químicos
em 2017, nomeadamente o glifosato, para a
eliminação de infestantes, assistiu-se a um
acentuado crescimento de ervas, o que motivou a alocação de mais recursos humanos e
técnicos para o desempenho dessa tarefa.

“Embora tenha um custo mais elevado [face às
opções mais tradicionais], também pelo facto
de ser um produto recente no mercado, esta solução amiga do ambiente resolveu um problema
operacional”, destaca o presidente da União
das Freguesias de Setúbal, Rui Canas.
O autarca acrescenta que a solução “permite
disponibilizar menos meios humanos e técnicos”
para a tarefa e mostra-se “satisfeito com os re-

freguesia
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sultados alcançados”, uma vez que “já se nota
uma diferença grande nas zonas onde o novo
produto foi aplicado”.
A aplicação do produto biológico é assegurada
por uma equipa dedicada, a qual foi reforçada com a aquisição de uma viatura e ainda de
duas máquinas, uma para limpeza de ervas
em passeios, outra para corte de mato, num
investimento total de 43 mil euros.

Mobilidade com conforto
Uma nova passagem pedonal reforça as condições de conforto e de mobilidade junto da EB
n.º 5 do Peixe Frito, no Bairro 1.º de Maio, obra
executada recentemente pela Junta de Freguesia de São Sebastião com o apoio da Câmara
Municipal.
O passeio, edificado num terreno descaracterizado, é utilizado pela comunidade educativa
e moradores daquele bairro, uma vez que faz a
ligação entre a entrada principal daquela escola, na Rua das Gaivotas, e a rampa de acesso à
Rua das Toutinegras.
“Resolvemos uma questão relacionada com a mobilidade. Antes, para entrar na escola, os alunos
tinham de atravessar um terreno que, em dias de
chuva, não oferecia as melhores condições de higiene e segurança”, destaca o presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Nuno Costa.

Além do passeio, a Junta concluiu um troço
pedonal na Rua das Gaivotas, reconstruiu e
pintou os lancis de um canteiro existente entre
aquela escola e a Rua das Toutinegras e retirou
uma antiga infraestrutura elétrica.
Numa nova fase de obras, a avançar em breve, está programada a beneficiação do terreno
em redor da recém-criada passagem pedonal,
ação que contempla a instalação de uma rede
de drenagem de águas pluviais e o embelezamento com pedra fragmentada.
O aumento do logradouro da EB n.º 5 do Peixe
Frito, através do reposicionamento do muro
lateral da escola, é outra das ações a realizar em
nova intervenção, ao abrigo do acordo de execução decorrente da delegação de competências entre o município e as juntas de freguesia
do concelho.

Eficiência premiada
Três freguesias do concelho foram premiadas
no projeto nacional “Freguesias + Eficientes”,
com vista à implementação de medidas promotoras de uma melhor gestão energética através da redução de consumos de eletricidade.
Azeitão, Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra são as três freguesias do concelho que concorreram, e foram premiadas, a este concurso
promovido pela rede nacional RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente,
com 60 participantes.
O desafio consistiu na realização de um diagnóstico dos consumos de energia elétrica em
edifícios de juntas de freguesia, com o objetivo
de os reduzir e, assim, potenciar uma melhor
gestão energética com reflexos a nível económico e ambiental.
O concurso, divido por escalões, de acordo

com o número de habitantes dos candidatos,
atribuiu prémios monetários aos três primeiros classificados, verbas destinadas a implementar soluções energéticas eficientes que,
em Setúbal, conta com o apoio da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida.
Destaque para Azeitão, que, a concorrer no
principal escalão do concurso “Freguesias +
Eficientes”, direcionado para territórios com
mais de quinze mil habitantes, conquistou o
primeiro lugar e recebe um prémio de seis mil
euros.
Já o Sado e a Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra,
ambas a concorrer no segundo escalão, neste
caso para territórios balizados entre os cinco e
os quinze mil habitantes, alcançaram o segundo e o terceiro lugares e recebem verbas de três
e de dois mil euros.

plano
central
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O elemento mais velho
chama-se Duane. É um cão
de 10 anos, já surdo. O mais
novo mia. Tem apenas seis
semanas e foi abandonado
na rua com a mãe e os
irmãos. Agora têm todos um
tratamento digno, graças ao
CROAC de Setúbal. O canil e
gatil recolheu e tratou desde
o começo do ano mais de
650 animais

C

Nenhum fica
omo a janela de uma das salas do CROAC
– Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia de Setúbal está aberta, ouvem-se
bem as patinhas de um cão. Aliás, neste caso,
de uma cadela.
O estado de saúde é complicado. É assim que
a assistente veterinária municipal Marisa
Rodrigues nos começa a falar, com um misto
de carinho e preocupação, de London. “Desconfiamos que tenha parvovirose”, uma doença viral canina fatal e altamente contagiosa,
transmitida através de fezes, saliva e urina
dos animais infetados ou num ambiente contaminado.
Há dois dias que London foi resgatada da
rua e vive agora nas instalações de centro da
Câmara Municipal de Setúbal, afastada dos
restantes animais e a receber os tratamentos
veterinários necessários. “Fomos nós que a encontrámos. Estava magra e tinha coleira. Possivelmente, o dono abandonou-a por estar doente.”
A Gerbera e os irmãos têm um mês e meio e
são os moradores mais novos do CROAC. A
história desta ninhada não será muito diferente de outras histórias de abandono.
“Foram deixados na rua ao lado da progenitora.
Já estão todos desparasitados e adotados.”

No entanto, como têm mãe e para evitar o
desmame precipitado, os futuros donos só
os vêm buscar daqui a uns dias, diz Andreia
Batista, fundadora da página Adotar Um Anjo,
criada no Facebook com o objetivo de divulgar
os animais que vivem no CROAC.
Embora o amor tenha as portas abertas neste
centro municipal, todos os cães e gatos esperam pelo dia em que alguém responsável os
leve para casa e lhes ofereça uma dose extra
de conforto e calor humano.
A criminalização a quem os maltrata ou abandona foi incluída no Código Penal português
em 2014, mas as atrocidades persistem, apesar dos avanços no campo dos direitos dos
animais.

Práticas felizes
Instalado junto do Parque Municipal de Poçoilos, o CROAC tenta solucionar, todos os
dias, o problema da sobrepopulação de animais errantes, que se reproduzem continuamente na via pública. E o trabalho tem registado um crescendo assinalável nos últimos
anos (ver quadro).
Para isso, implementa o CED, campanha de

captura de gatos de rua, após um período de
jejum, que os encoraja a entrar nas armadilhas, para esterilização, desparasitação, vacinação, colocação de microchip e posterior
devolução ao local de origem, onde vivem
com mudanças nítidas. Vivem felizes, saudáveis e alimentados por cuidadores.
Mas há exceções, caso de animais feridos,
debilitados ou com problemas de ortopedia.
“Nestes casos, ficam cá para tratamento e adoção ou falamos com quem cuida das colónias,
que normalmente lançam petições na internet
para angariação de fundos”, explica a médica
veterinária municipal Cátia Simões.
Esta política, implementada em parceria com
a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV) e aplicada apenas a gatos errantes,
resultou na recente instalação de uma sala
de esterilizações nas instalações do CROAC,
para levar a efeito o programa CED.
Além disso, tem como principais linhas de
atuação o resgate de gatos e cães, o encaminhamento para os necessários cuidados veterinários, para que, depois, possam ser adotados por famílias, e o tratamento de queixas e
denúncias transmitidas pela PSP e pela GNR.
Entre janeiro e novembro deste ano, o canil/

17SETÚBALoutubro|novembro|dezembro19

para trás
gatil municipal recebeu mais de 660 cães
e gatos. Já deu 307 animais. Ao cuidado do
município ficaram outros tantos. Ponto positivo: só quatro foram devolvidos este ano.

“Tentamos que todos os animais sejam levados
para casa de pessoas responsáveis. Sim, porque
há adotantes bons e adotantes maus.”
Dentro do gabinete, Cátia Simões coloca uma

Os números do CROAC
CANÍDEOS

2016

2017

2018

2019*

ENTRADAS | CAPTURADOS | RECOLHIDOS

78

112

138

140

ENTRADAS | ENTREGUES | ABANDONADOS

66

42

44

62

SAÍDAS | ADOTADOS

85

76

116

140

n.d.

2

75

121

10

483

287

296

ESTERILIZADOS
VACINADOS

				
GATÍDEOS

2016

2017

2018

2019*

ENTRADAS | CAPTURADOS | RECOLHIDOS

39

52

364

215

ENTRADAS | ENTREGUES | ABANDONADOS

27

16

117

311

SAÍDAS | ADOTADOS

38

50

122

203

n.d.

173

345

400

0

10

2

1

ESTERILIZADOS
VACINADOS
* até novembro | n.d. - não disponível

CÃOMINHADA. Nove cães acolhidos pelo CROAC
passearam a 11 de dezembro pela Baixa da
cidade, numa “cãominhada” de apelo à adoção de
animais de forma consciente. A iniciativa insere
‑se na campanha municipal “Leva-me contigo.
Estou à tua espera”

gata, sob anestesia geral, em cima da mesa
cirúrgica para a primeira esterilização do dia.
Após a extração do útero, é dado um pequeno corte na orelha. “Na fase da captura, este
pormenor é importante. De longe, dá logo para
ver se já foram intervencionados ou não e assim
não corremos o risco de apanhar o mesmo animal duas vezes”, explica a técnica, que, nesta
manhã, ainda tem pela frente a esterilização
de mais quatro gatídeos de rua.
A primeira vantagem da esterilização é o controlo populacional, mas os próprios animais
beneficiam em termos de saúde, nomeadamente no aumento da esperança média de
vida e na eliminação permanente do comportamento de cio.
Recentemente, a autarquia aprovou um projeto de revisão do Regulamento de Saúde e
Bem-Estar Animal do Município de Setúbal,
que integra as novas medidas de promoção de
esterilização dos animais de companhia, junto de famílias com dificuldades económicas.

Patudos para a vida
O Pintas deixou de ser Pintas e é, desde esta
manhã, o Boris. O cão, de dois meses não po-

dia estar mais feliz. A cauda abana incessantemente e já não larga o dono Henrique.
Após a colocação obrigatória do microchip, é
registado na base de dados única, o Sistema
de Informação de Animais de Companhia
(SIAC), tutelada pela DGAV e que deve conter
todos os dados sobre a identificação do animal, a sua titularidade e a informação sanitária obrigatória.
Daqui a poucos meses, regressará ao CROAC
para a toma da vacina da raiva e esterilização,
tudo a custo zero para Henrique.
De forma contínua e permanente, assume
ainda a preocupação com o bem-estar animal, através do desenvolvimento de campanhas de adoção responsável, caso de “Leva
‑me contigo. Estou à tua espera”. Deu ainda
início ao projeto de ampliação daquele canil e
gatil, garantindo melhores condições de habitabilidade e de serviços médicos veterinários aos animais.
Os interessados em visitar os animais
disponíveis para adoção consciente podem
contactar o CROAC, através do endereço
eletrónico sembea@mun-setubal.pt ou pelo
número de telefone 265 729 360.
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Estratégia previne adições

Estigma em análise

A necessidade de renovação da política de
atuação na área dos comportamentos aditivos foi destacada num colóquio realizado
a 9 de outubro, no âmbito das comemorações dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga. Na sessão de
abertura do encontro, que decorreu no
Cinema Charlot – Auditório Municipal, o
vereador da Saúde da Câmara Municipal,
Ricardo Oliveira, abordou a necessidade
de dar nova dinâmica à estratégia que valeu a Portugal ser apontado, a nível internacional, como modelo pioneiro na área
do tratamento das toxicodependências,
alcoolismo e outras adições.

Uma iniciativa organizada pela Liga de Amigos do Hospital de São Bernardo refletiu sobre os estigmas
associados a determinadas doenças e a necessidade de combater preconceitos. As doenças infeciosas
e contagiosas são das mais estigmatizadas

saúde

A necessidade de lutar contra o estigma e a
marginalização social associados a determinadas doenças foi destacada a 29 de outubro,
num debate promovido pela Liga de Amigos
do Hospital de São Bernardo – Centro Hospitalar de Setúbal.
“Doenças, Doentes, Sociedade e Estigmatização” foi o tema do evento, que contou, na sessão de abertura, com a intervenção da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria
das Dores Meira, que abordou a necessidade
de combater o preconceito e a marginalização
social em relação aos portadores de doenças.
A autarca lembrou que, embora o combate aos
estigmas associados a doenças já tenha percorrido “um longo caminho na direção correta”,
continua a haver um enorme estigma em relação a pessoas com perturbações da fluência
da fala, vulgo gaguez, caracterizada por pausas
no discurso, hesitações e bloqueios.
Já o presidente da Liga de Amigos do Hospital
de São Bernardo – Centro Hospitalar de Setúbal, Cândido Teixeira, falou da importân-

cia permanente nos cuidados prestados aos
doentes pelo corpo de voluntários.
O corpo de voluntários da liga é constituído
por mais de 230 elementos, que prestam
serviço numa média de 45 mil horas por ano,
distribuindo mais de 30 mil cafés, 15 mil chás
e quinhentos quilos de bolachas.
Igualmente presente na sessão de abertura do debate, o presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, Manuel Roque, enalteceu o contributo
e o apoio prestado diariamente pela Liga de
Amigos do Hospital de São Bernardo no apoio
direto a doentes e familiares.
Os trabalhos continuaram com a conferência “Contextualização Histórico-Filosófica”,
por Adelino Cardoso, da Universidade Nova
de Lisboa, moderada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e com
comentários de Viriato Soromenho Marques,
da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Seguiu-se o debate “Dois exemplos paradig-

Solidariedade rosa
marcha em alerta

máticos de estigmatização”, no qual foram
apresentados casos de doença infeciosa e
contagiosa pelo médico Germano do Carmo e
de doença psiquiátrica pelo médico António
Barbosa.
Este painel contou com moderação do antigo
representante dos Hospitais Civis de Lisboa
Barros Veloso e comentários de David Morais, da Universidade de Évora.
A parte da tarde incluiu a sessão “Estigmatização em Saúde”, a qual contou com intervenções de Carlos Ferreira, do Centro de Estudos
de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, que falou de “Perspetiva Sociológica”, e
de Silvério Marques, do projeto Ser+, com a
alocução “A Visão de um Cidadão”.
“Ética do Relacionamento Humano da Doença”, por Maria do Céu Neves, da Universidade
dos Açores, foi a última conferência do encontro, com moderação de Amadeu Lacerda, antigo
funcionário do Centro Hospitalar de Setúbal, e
comentários de Jorge Soares, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

Uma onda rosa formada por mais de oito
centenas de pessoas percorreu as principais
ruas do centro histórico e a frente ribeirinha
durante a manhã de 13 de outubro, numa caminhada solidária de prevenção do cancro da
mama.
Sob o mote “A Prevenção Toca a Todos”, o evento, organizado pelo GASET – Grupo de Apoio
de Setúbal e pelo Movimento Vencer e Viver, da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio
da Câmara Municipal, visou incentivar e alertar o público sobre a importância do diagnóstico precoce do cancro da mama.
A caminhada, com ponto de encontro na Praça
de Bocage, reuniu pessoas de todas as idades e
contou com a presença do vereador da Saúde,
Ricardo Oliveira. No final, no Parque do Bonfim, houve uma sessão de chi-kung.
O evento decorreu no âmbito das celebrações
do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da
Mama, 30 de outubro.

Serviço nacional defendido

A importância de adotar uma política de
saúde centrada nos cuidados primários,
com a construção de novos equipamentos no concelho, foi destacada na abertura das 4.as Jornadas de Enfermagem do
Centro Hospitalar de Setúbal, realizadas a
7 de novembro, no Fórum Municipal Luísa Todi. O encontro, com o tema “Compreender o presente. Evoluir para melhor
cuidar”, contou com a intervenção da presidente da Câmara Municipal, Maria das
Dores Meira, que, na sessão de abertura,
reiterou o parecer da autarquia de assumir o compromisso de defender “intransigentemente” o Serviço Nacional de Saúde.

Medicinas juntas em debate

As convergências entre a Medicina Interna e a Medicina Geral e Familiar deram a
tónica a um encontro realizado a 15 e 16
de novembro, na Casa da Baía, que juntou
profissionais em reflexão sobre novas estratégias para agilizar procedimentos clínicos. Na abertura das XXVI Jornadas de
Medicina Interna do Centro Hospitalar de
Setúbal, o vereador da Saúde da autarquia,
Ricardo Oliveira, destacou a importância
do evento e enfatizou o facto de o município estar empenhado “na promoção da
saúde no concelho” e na procura de soluções para “melhorar a prestação destes serviços para a população”.

Qualidade
vale êxito
no ensino
O forte investimento local no setor da educação foi destacado pela presidente da Câmara
Municipal, Maria das Dores Meira, a 30 de
outubro, na cerimónia de receção à comunidade educativa, realizada em Vila Nogueira de
Azeitão.
A autarca deu conta de intervenções cruciais
no setor da educação, em particular na promoção de planos inovadores de combate ao
insucesso escolar, na cooperação internacional e na intervenção em edifícios escolares.
“Estas obras permitiram eliminar coberturas de
fibrocimento e, entre outras, reconverter cozinhas, refeitórios, instalações sanitárias e espaços
de recreio, sublinhou, referindo-se à conclusão das operações de requalificação de quinze
escolas do ensino básico, investimento superior a dois milhões de euros, no âmbito de
uma candidatura ao PORLisboa 2020.
Para a concretização do funcionamento, em
regime normal, de todas as escolas do primeiro ciclo, adiantou novos planos em preparação. “Estamos já a fazer os projetos de arquitetura para a ampliação das escolas básicas
das Amoreiras e da Azeda, com possibilidade de
ampliação da oferta de educação pré-escolar.”
O município vai ainda dar continuidade a um
programa que pretende reduzir o insucesso e
abandono escolares através da promoção de
planos inovadores.

Setúbal é exemplo
de cidade educadora

educação

19SETÚBALoutubro|novembro|dezembro19

Concelho modelo e exemplo enquanto município educador. O elogio ao trabalho
realizado é da Associação Internacional das Cidades Educadoras que aferiu
os contributos para o crescimento de Setúbal em matéria de educação
Setúbal foi apontada como um concelho
exemplar em termos de governança local, no
âmbito do modelo de cidade educadora, destinado à execução de um conjunto de políticas
com valores positivos, envolvendo pessoas e
instituições.
“Setúbal é um exemplo de cidade educadora. E o
exemplo é o melhor veículo educador”, salientou
Joan Manuel del Pozo, professor da Universidade de Girona, Espanha, no seminário “Cidades Educadoras e Governança Local”, a 3 de
dezembro, na Casa do Largo, com organização
do município.
Joan del Pozo afirmou que “educar é ensinar, é
transmitir conhecimentos”, mas é, igualmente,
“transmitir todo um conjunto de valores da vida,
que têm a ver com as emoções e com os laços sociais que nos constituem como humanos”.

Abordou ainda a capacidade de melhoria permanente. “Em todo o momento, qualquer pessoa,
em qualquer idade, pode ser melhorada em relação a si mesma e educada. Aquilo que caracteriza
o ser humano é a sua educabilidade permanente.”
Neste encontro, dinamizado com o objetivo
de aferir o envolvimento do município com os
princípios das Cidades Educadoras e os contributos alcançados para o crescimento de Se-

túbal nesse papel, a presidente da autarquia,
Maria das Dores Meira, sublinhou os objetivos
em matéria de educação.
“Entendemos a cidade enquanto espaço educativo onde se educa através de projetos e atividades,
nas áreas da cultura, participação, ambiente,
património ou da juventude, e que resulta do
investimento em equipamentos culturais, desportivos, escolares, sociais ou da recuperação do
património, entendido também como identidade
e memória e preservação do ambiente.”
O evento, com a participação da secretária
‑geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras, Maria Canals, incluiu um
workshop a cargo de Angélica Sátiro, da Universidade de Barcelona, e, a 4, na Bela Vista,
uma apresentação do premiado programa
Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Obras reforçam capacidade escolar
O Executivo municipal visitou, a 2 de dezembro, o conjunto de investimentos realizados
este ano em escolas básicas de Setúbal, com
financiamento comunitário, de melhoria das
condições de conforto e ensino de milhares
de crianças do concelho.

Foram visitadas as ações executadas na EB do
Viso, na EB n.º 9 do Casal das Figueiras, na EB
n.º 3 de Montalvão e na EB da Azeda, resultado
de candidatura da autarquia a fundos comunitários canalizados através do Programa Operacional Regional de Lisboa – Portugal 2020.

O investimento global de perto de três milhões de euros, efetuado só este ano, contemplou ações como a melhoria de instalações
sanitárias, de salas de aula, de espaços verdes,
de recreio e de campos desportivos, assim
como a substituição de lâmpadas fluorescentes e pinturas.
“As escolas são equipamentos de grande e rápido
desgaste. Falta sempre muita coisa. No entanto,
estamos orgulhosos do trabalho feito”, indicou
a presidente da autarquia, Maria das Dores
Meira, que lamentou a falta de comprometimento do Estado na área da manutenção e
preservação de escolas.
“Legisla, mas é sempre para os outros cumprirem.
Não dá o exemplo. Não mudou nem um fibrocimento das escolas da sua responsabilidade. Em
relação às nossas, a missão foi cumprida”, concluiu.
Este investimento contemplou a requalificação e ampliação de infraestruturas de ensino
pré-escolar, básico e secundário, concretizado
em quatro fases e em 15 escolas do concelho.

ACADEMIA. O contributo do
Instituto Politécnico de Setúbal
para o aumento da riqueza foi
destacado a 7 de outubro, pelo vice
‑presidente da autarquia, Manuel
Pisco, na abertura do ano académico
e comemorativa dos 40 anos da
instituição. Em novembro, de 5 a 8,
estudantes, docentes, investigadores
e parceiros de instituições nacionais
e internacionais reuniram-se na 12.ª
Semana Internacional do IPS.

cultura
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Ilustrações de regresso

Uma exposição patente na Casa da
Cultura, entre 2 de novembro e 5
de dezembro, reavivou o universo
criativo do ilustrador setubalense
Agripino Maia. Na mostra, organizada pela autarquia e pelo atelier
DDLX, o público teve a oportunidade de apreciar desenhos originais que subsistiram do volumoso
conjunto de trabalhos estampados
em periódicos locais.

Festival de cinema
com música ao vivo
Um festival de cinema inédito, o Film Fest, deu cartas com mais de duas dezenas
de cine-concertos. Houve ainda palestras, oficinas e uma exposição

Foi com a música de Jorge Moniz
e Mário Delgado e a exibição de
“O Gabinete do Doutor Caligari”,
de Robert Wiene, que o Film Fest
– Festival de Cinema Musicado ao
Vivo fechou a edição de estreia, a
20 de outubro.
Organizado pela Câmara Municipal, o festival teve como locais
centrais da programação o Fórum
Municipal Luísa Todi e o Cinema
Charlot, com a exibição de 21 filmes, entre curtas e longas-metragens, repartidos em 12 sessões, de
10 a 20 de outubro.
O certame, dinamizado em parceria com a Associação Festroia e a 50

Cuts – Associação Cinematográfica, recuperou o formato original do
cine-concerto, com a exibição de
filmes mais conhecidos do público,
bem como de cinema de autor, com

a particularidade de serem todos
acompanhados musicalmente por
artistas que atuaram ao vivo.
As produções portuguesas também
marcaram presença, com “Rita ou

Rito?...”, de Reinaldo Ferreira, com
música de O Manipulador, e “Os
Lobos”, de Rino Lupo, com concerto de Tó Trips.
O músico também expôs ilustrações na mostra “Eram os Cartazes
mais Rápidos do Mundo”, patente
na Casa da Cultura.
Ao longo dos onze dias, o certame
proporcionou ainda um conjunto
de atividades na Casa da Cultura e
no Espaço 50 Cuts, como oficinas
de cinema para famílias e conversas
dedicadas ao cinema, caso da palestra “Como pensa um compositor de
música para filmes?”, com a participação de Aurélien Vieira Lino.

Cineastas discutem
futuro da atividade
Um encontro de cinema de curta
‑metragem reuniu, a 9 de novembro, na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, vários produtores e
realizadores nacionais, que refletiram sobre as práticas cinematográficas das escolas portuguesas e a inserção da nova geração de cineastas
no mercado de trabalho.

O evento, promovido pela 50 Cuts
Associação Cinematográfica, com o
apoio da autarquia através do programa Set’Curtas, contou com as
participações do presidente da Associação Europeia das Escolas de
Cinema e Audiovisual, Manuel José
Damásio, e dos cineastas Inês Oliveira, João Bordeira e Hugo Diogo.

Futurismo sobe ao palco

O Teatro Estúdio Fontenova estreou, a 31 de outubro, R.U.R. –
Robots Universais Rossum. A peça,
considerada um dos mais importantes escritos futuristas do século
XX, do checo Karel Capek, esteve
em cena no Fórum Municipal Luísa Todi até 3 de novembro. No dia
1 foi lançada a primeira tradução
para português do livro R.U.R., um
trabalho de Patrícia Paixão.

Crianças como cientistas

A curiosidade pelo universo científico foi despertada em crianças
do pré-escolar e do 1.º ciclo na
iniciativa “Cientista por um dia”,
a 8 de novembro, na Biblioteca
Pública Municipal. A atividade foi
organizada pela autarquia em parceria com o Instituto Politécnico de
Setúbal, no âmbito do Dia Mundial
da Ciência ao Serviço da Paz e do
Desenvolvimento.

Feminino em literatura
MARCHAS. Uma exposição que celebra a tradição bairrista das
Marchas Populares de Setúbal está patente no Museu do Trabalho
Michel Giacometti. Cerca de duas centenas de pessoas estiveram,
a 24 de novembro, na inauguração da mostra “Marchas Populares
2019”. A exposição homenageia a dedicação das pessoas que,
durante meses, preparam a realização do concurso festivo. Os
visitantes têm a oportunidade de viajar pelo mundo das várias
vertentes que constituem a composição das coreografias, dos
trajes aos objetos como arcos e outros acessórios.

O escritor e argumentista Possidónio Cachapa apresentou, a 29
de novembro, o mais recente romance, “A Vida Sonhada das Boas
Esposas”, numa sessão do ciclo
Muito Cá de Casa, moderada por
José Teófilo Duarte, que põe autores a falar com o público. A obra
é um quadro realista e humorado
sobre o papel atual da mulher e da
expressão da sua sexualidade.
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Festival trepa colina
de artes emergentes

O escultor setubalense Pedro Marques
ganhou o prémio do público na Bienal de
Montreux, na Suíça, que decorreu entre 9
de agosto e 20 de outubro, com uma peça
escultórica que representa uma garrafa de
Moscatel, a qual esteve exposta na edição
2018 da Feira de Sant’Iago. A peça gigante,
com 4,5 metros de altura, produzida em
ferro, permanece em exposição em Montreux por um período de dois anos.

As artes plásticas e a
música foram abordadas
de forma inovadora na
edição piloto de um festival
realizado nos dias 28, 29 e
30 de novembro. “A Colina”
valorizou a descentralização
da cultura com um conjunto
atividades em vários locais
da cidade
As artes emergentes, conceptualmente disruptivas e inovadoras, ganharam nova dinâmica na edição inaugural do festival “A
Colina”, realizada no final de novembro, que
contou com a participação de centenas de
pessoas em eventos programados em vários
locais da cidade.
Organizado em estreita parceria pela Câmara
Municipal de Setúbal e o Coletivo Colinas, o
festival contou com os contributos de artistas de renome, como Malibu e Panda Bear,
este último, nome artístico de Noah Lennox,
membro fundador dos Animal Collective.
A programação incluiu, a 28, 29 e 30 de novembro, a exibição da vídeo-instalação “Dé-

Escultor sadino distinguido

cors”, de Miguel Tavares, musicada por “trash
CAN”, no primeiro dia, e encerrou com uma
exposição de artes plásticas no Forte de Papel, designação dada pela organização aos
antigos Armazéns Papéis do Sado.
A chefe da Divisão de Cultura da autarquia,
Mónica Duarte, destaca que “A Colina” surpreendeu a vários níveis, nomeadamente na
adesão do público. “Não foi um festival pensado para as massas, mas foi extremamente significativa a afluência de gente aos vários espetáculos do programa.”
O festival, destinado a dar voz e espaço a
manifestações artísticas vistas como menos
comerciais tem o mérito de dar resposta ao

dinamismo demonstrado no concelho de Setúbal por várias associações dedicadas a artes
emergentes, caso do Coletivo Colina.
O certame dá também protagonismo a locais
alternativos ou tradicionais da cidade para
o acolhimento de concertos, exposições ou
instalações.
“A Colina” realizou-se na sede da Sociedade
Musical Capricho Setubalense, coletividade centenária sadina, bem como na Casa da
Cultura e, em especial, nas instalações Armazéns Papéis do Sado, renomeadas, para o
festival, Forte de Papel, espaço que a Câmara
Municipal quer revitalizar e devolver à vida
urbana local.

Autarquia com teatro infantil

“Rodolfo”, peça de teatro musical infantil, produzida integralmente pela Câmara
Municipal de Setúbal, com funcionários
da autarquia e membros do Executivo no
elenco, estreou-se a 8 de dezembro com
duas sessões esgotadas, com oito centenas de pessoas, no Fórum Municipal Luísa
Todi. O espetáculo realizou-se no âmbito
da festa de Natal proporcionada aos filhos
dos trabalhadores e colaboradores.

Casa festeja com cultura

Nomeações
de eventos
Os eventos setubalenses EXIB Música – Expo
Ibero-americana de Música e Film Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo estão nomeados para os Iberian Festival Awards, que
elegem os melhores certames de música de
Portugal e Espanha, com votações a decorrer
até 7 de janeiro pela internet.
O EXIB Música, organizado pela associação
espanhola EXIB Música – Expo Ibero-americana de Música em parceria com a Câmara
Municipal de Setúbal, é um dos 14 nomeados
para a categoria “Best Pro Event” (Melhor
Evento Profissional).
Já o Film Fest, organizado pela autarquia em
parceria com a Associação Festroia e a 50 Cuts
– Associação Cinematográfica, está nomeado
na categoria de “Best Non-Music Festival”
(Melhor Festival Não Musical), juntamente
com mais 15 eventos.

A Casa da Cultura, inaugurada a 5 de outubro
de 2012, celebrou o sétimo aniversário com
um programa especial repleto de concertos,
exposições, tertúlias e atividades para crianças.
As comemorações tiveram início no dia 4 com
um concerto pelos Couple Coffee, no exterior
daquele equipamento municipal.
A 5, a tertúlia dedicada ao tema “50 Anos do
Círculo Cultural de Setúbal” reviveu memórias sobre o espaço que foi outrora foco de
dinamização cultural e de partilha de ideias
contra o regime ditatorial e que era habitualmente frequentado por Zeca Afonso.
O programa comemorativo incluiu a inauguração da exposição “Eram os Cartazes mais

Rápidos do Mundo”, com trabalhos originais
de Tó Trips, que ficou patente até 30 de outubro no Espaço Ilustração.
O dia de aniversário terminou com o espetáculo “Por Trás Daquela Janela”, com apontamentos musicais pela guitarra de Tó Trips e
pela voz e viola de Tio Rex.
No dia 6, a atividade “Casa Invisível Especial”
proporcionou animações de leitura e uma
oficina de ilustração para famílias com crianças dos 3 aos 10 anos de idade.
A Casa da Cultura é atualmente um dos
principais polos de dinamização cultural
do concelho, com atividade centrada na
promoção das mais variadas expressões
artísticas e no ensino artístico.

Ofícios do orfanato em mostra

Uma exposição de homenagem aos rapazes
que viveram e se formaram no Orfanato Municipal de Setúbal, entre os anos de
1919 e 1968, está patente na Galeria Municipal do 11 até 4 de janeiro. A mostra
“Orfanato Municipal, a Casa dos Quatro
Ofícios”, que marca o encerramento das
comemorações do Centenário do Orfanato
Municipal de Setúbal, a decorrer desde 18
de maio, foi inaugurada a 7 de dezembro.

Azulejos conventuais premiados

Um trabalho desenvolvido sobre os azulejos da igreja do Convento de Jesus, da
autoria da investigadora espanhola Carme López Calderón, foi reconhecido pela
Cúria Romana com a atribuição do prémio
Academias Pontifícias do Vaticano. A investigação, publicada em 2016, intitulase “Gravados de Augsburgo para um ciclo
emblemático português: Os azulejos da
igreja do Convento de Jesus de Setúbal”.

cultura
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Concertos, conferências
e leitura de poemas
marcaram a
programação de
quatro dias do inédito
O Som da Tinta –
Festival de Poesia
Contemporânea de
Setúbal. Homenagens a
Sophia de Mello Breyner
Andresen e Manuel
Gusmão foram pontos
altos deste evento
literário que conseguiu
captar a atenção
dos públicos

Poesia com cheiro a tinta
Mais de meio milhar de pessoas participaram
nas diversas atividades do ano zero de O Som
da Tinta – Festival de Poesia Contemporânea
de Setúbal, que, entre 14 e 17 de novembro,
evidenciou a importância da poesia.
Concertos, conferências, leitura de poemas
e uma feira do livro, realizados em diversos
locais da cidade, marcaram a programação
de quatro dias do evento inédito, organizado
pela Câmara Municipal de Setúbal.
Um dos momentos altos do certame foi um
concerto pela Lisbon Poetry Orchestra, coletivo de quatro músicos e quatro atores que,
no dia 15, no Fórum Municipal Luísa Todi,
arrancou aplausos ao público presente com
um reportório baseado na poesia de Sophia
de Mello Breyner Andresen.
De destacar, igualmente, uma homenagem
a Manuel Gusmão, no dia 16, no Fórum Municipal Luísa Todi, através do espetáculo
“Contra todas as Evidências, a Alegria”, com
leitura de poemas daquele poeta pelo Grupo de Teatro do Politécnico de Setúbal e um
concerto por Lula Pena.
Sophia de Mello Breyner Andresen e Manuel Gusmão forma ainda evocados em duas
conferências realizadas na Sala José Afonso
da Casa da Cultura, nos dias 16 e 17 de novembro.
“Sophia: A Luz Aeterna da Poesia”, conduzi-

Artista desenha presidente

A admiração pela presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores
Meira, levou o artista plástico setubalense
António Pestana a desenhar um retrato da
autarca feito a lápis grafite. No ato simbólico
de entrega do quadro, a 28 de outubro, nos
Paços do Concelho, o artista expressou um
agradecimento à presidente do município
pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento do concelho.

da por António Carlos Cortez, poeta, ensaísta, crítico literário e professor de Literatura
Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa,
no dia 15, e “Manuel Gusmão: A Palavra sobre
o Mundo”, apresentada pelo professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa Fernando Martinho,
captaram as atenções de cerca de uma centena de participantes.
O programa de O Som da Tinta incluiu, na
Casa da Cultura, uma Feira do Livro, a funcionar durante os quatro dias do evento, um
concerto com os Dead Vortex, no dia 14, na
Sala José Afonso, e leitura de poemas, a 15, no
Pátio do Dimas.
A edição do ano zero de O Som da Tinta –
Festival de Poesia Contemporânea de Setúbal
terminou a 17 de novembro, na Sala José
Afonso da Casa da Cultura, com o espetáculo
“Pouso da Poesia – Uma Viagem pela Poesia
Portuguesa pelo Teatro da Rainha”, com Cantigas de Amigo, Escárnio e Mal-Dizer, passando pelos poetas do Cancioneiro Geral e
por temas de Zeca Afonso.
Nos dias 14 e 15, o Grupo de Teatro do Politécnico de Setúbal percorreu as escolas do
primeiro ciclo do ensino básico com a iniciativa “Sophia nas Escolas”, durante a qual foram lidos poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Zeca revisitado em roteiro

Um roteiro com mais de quatro dezenas de
locais a que o cantautor e antifascista José
Afonso esteve ligado na cidade de Setúbal foi
apresentado a 25 de outubro, na Casa da Cultura, numa sessão do ciclo Muito Cá de Casa.
“Lugares de José Afonso na Geografia de Setúbal” resulta de um trabalho do professor e
investigador Albérico Afonso Costa, baseado
em material documental fornecido pela Associação José Afonso.

Poesia popular dá prémio

António José Barradas Barroso venceu o Prémio Nacional de Poesia Popular António Maria Eusébio, cuja cerimónia se realizou a 23
de novembro, na Galeria Municipal do 11. Na
primeira edição do concurso, que integrou as
comemorações do bicentenário do poeta conhecido por Calafate, com atividades ao longo
ano, participaram 34 concorrentes, com 62
produções. O vencedor recebeu um prémio
monetário de 750 euros.

Tango com oferta regular

Uma aula aberta de tango argentino com
a participação de mais de duas dezenas de
pessoas de várias idades, realizada a 17 de
novembro, na Capricho Setubalense, encerrou o programa de promoção deste estilo
de dança, em 2019, dinamizado pelo Clube
de Tango de Setúbal, com apoio da autarquia. O clube desenvolve aulas regulares
de tango argentino, às quartas-feiras, às
20h15, no salão do Atelier Pólvora d’Cruz.
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Fado mostra talentos
A XI edição do Concurso de Fado de Setúbal consagrou como vencedora
a jovem de 17 anos Catarina Dionísio. A gala final teve casa cheia

A jovem Catarina Dionísio, com apenas 17
anos, venceu, no dia 9 de novembro, o XI
Concurso de Fado de Setúbal, numa gala com
seis cantores em competição, que esgotou o
salão da Sociedade Musical Capricho Setubalense.
A estudante do ensino secundário, residente
em Queluz, convenceu o júri da prova com a
interpretação dos fados “Marcha do Marceneiro” e “Fado Tamanquinhas”, consagrando-se, assim, vencedora da edição deste ano
do certame.
A jovem fadista, que recebeu o galardão das
mãos do vereador da Cultura, Pedro Pina,
acolheu a notícia da vitória com “um misto
de sentimentos, entre alegria e surpresa”, por
não estar habituada a participar em competições.
Catarina Dionísio arrecadou um prémio
monetário no valor de 600 euros e o convite para a participação na Feira de Sant’Iago
2020.

O segundo lugar foi atribuído a Maria Passarinho. A jovem, natural de Fernão Ferro,
recebeu um prémio de 400 euros e ainda
o convite para cantar na Feira de Sant´Iago
2020.
O júri do concurso atribuiu o terceiro lugar
a Raquel Faria, que acumulou igualmente
o “Prémio do Público”. A jovem natural de
Palmela recebeu a quantia total de 400 euros, referentes ao valor de 300 euros pelo
terceiro lugar e de 150 euros pela eleição do
público.
A menção honrosa para o melhor fadista do
concelho de Setúbal foi entregue a Pedro
Conceição.
O evento, organizado numa parceria entre a
Câmara Municipal e a Capricho Setubalense,
teve também em competição os fadistas Tiago Conceição, de Fernão Ferro, José Ferreira, de Setúbal, e Sara Coito, de Lisboa. Estes
finalistas receberam, cada um, um prémio
no valor de 100 euros.

Diversidade
vai ao palco
Uma grande diversidade de espetáculos de
qualidade e para todos os públicos subiu ao
palco do Fórum Municipal Luísa Todi nos meses de outubro, novembro e dezembro.
A 5 de outubro, o mestre da ilusão Mário Daniel
partilhou “Minutos Mágicos”, num espetáculo
que proporcionou uma viagem descontraída e
bem-humorada pelo mundo da magia.
Na música, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral, interpretou “Abertura Trágica”, Op. 81, e Sinfonia
n.º 4, Op. 98, do compositor alemão Johannes
Brahms, e “Concerto para Violino”, do russo
Igor Stravinsky, num concerto que assinalou o
Dia Mundial da Música, a 1 de outubro.
Já a Ronda dos 4 Caminhos atuou no dia 3, no
âmbito das comemorações do 40.º aniversário
do Instituto Politécnico de Setúbal, e a 13 foi
a vez de a Rádio Amália assinalar dez anos de
existência com um espetáculo de fado.
As V Jornadas de Música de Câmara de Setúbal
fizeram-se ouvir nos dias 24, 26 e 27, com destaque para o concerto de abertura com o pianista Artur Pizarro, “Pérolas Esquecidas”.
O mês de novembro trouxe novamente o fado,
com Ricardo Ribeiro a apresentar, no dia 23,
com sala cheia, o recente álbum “Respeitosa
Mente”.
Dezembro assistiu, nos dias 10 e 11, à estreia
da nova produção do Coral Luísa Todi, “Sing
Out Concert”, com temas da música pop com
arranjos do compositor inglês Mark De Lisser,
que dirigiu a segunda parte do espetáculo.
No teatro, os espetáculos infantis estiveram
em destaque com “Madagáscar”, da Yellow Star
Company, no dia 30 de novembro, que conta a
aventura de um grupo de amigos inseparáveis
que escapam do Jardim Zoológico do Central
Park, em Nova Iorque, e embarcam numa viagem inesperada até ao mundo insano de Madagáscar.
Em dezembro, nos dias 14 e 15, o Teatro Animação de Setúbal presenteou os mais pequenos com “Ninguém dá Prendas ao Pai Natal”.
Quanto à dança, a Academia de Dança Contemporânea realizou no dia 7 de dezembro o
tradicional espetáculo de Natal com a participação de todos os alunos da escola.

Ciclo evoca Lopes-Graça
Um ciclo de conferências e concertos, entre
outubro e dezembro, no Museu do Trabalho
Michel Giacometti, marcou as comemorações do 113.º aniversário do nascimento do
maestro e compositor português Fernando
Lopes-Graça.
“Fernando Lopes-Graça e a Música Popular Portuguesa”, a 19 de outubro, deu tema ao
primeiro encontro do ciclo, que contou com o
maestro do coro Canto Firme de Tomar, António de Sousa, e o pianista, investigador e docente da Universidade de Aveiro Fausto Neves,
a que se seguiu um concerto com Rita Malão,
na flauta, e Gonçalo Gouveia, na guitarra.

A 23 de novembro realizou-se a conferência
“Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça: Um Percurso Conjunto”, com alocuções
dos musicólogos Domingos Morais e Manuel
Deniz Silva, e um concerto pelo Quarteto de
Cordas de Sintra.
As comemorações, organizadas pela Câmara
Municipal e pela Associação Lopes-Graça,
culminaram com o concerto “A Música Coral
de Fernando Lopes-Graça”, a 14 de dezembro, que contou com a participação do Coro
da Escola Secundária de Bocage, do Coral
Infantil de Setúbal e do Coro Lopes-Graça da
Academia de Amadores de Música.
AGRADECIMENTO. João
Pereira Bastos despediu-se,
em outubro, das funções de
diretor do Fórum Municipal
Luísa Todi, cargo que ocupava
desde 2012, deixando marcas
na cultura setubalense.
Pereira Bastos soube tirar o
melhor partido das condições
técnicas do renovado
equipamento e transformou-o
num polo de interesse cultural
e de atração nacional para os
mais variados públicos.

desporto
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Complexo
desportivo
a caminho

O Complexo Desportivo Municipal Supera Setúbal é um equipamento qualificador
e de atração de novos investimentos. Em construção na Praça de Portugal,
tem abertura agendada para o primeiro trimestre de 2020
A presidente da Câmara Municipal,
Maria das Dores Meira, considera
que o Complexo Desportivo Municipal Supera Setúbal, na fase final
de construção, é um espaço-âncora
que valoriza a cidade e acrescenta
qualidade de vida.
Com esta obra, um investimento
superior a nove milhões de euros,
“foi possível atrair mais investidores,
como o grupo Edge, que vai avançar
com a construção de sete blocos com
oito andares para habitação e comércio” na zona, referiu a autarca em visita aos trabalhos, a 25 de outubro.
Segundo Maria das Dores Meira, o
complexo, cuja construção permite
a requalificação da zona envolvente,
constitui-se como “um importante
centro de natação, fitness e recreio”,

Adrenalina voa nas Pontes

O primeiro Troféu Motocross de
Setúbal, promovido pela FMX Spirit e pela União Desportiva e Recreativa das Pontes, com o apoio da
autarquia, realizou-se nos dias 3 e
17 de novembro. Os 1100 metros
de terreno da competição, nas Pontes, foram palco da velocidade e de
saltos em duas rodas, com lama e
adrenalina. As provas definiram os
campeões nas classes infantis e iniciados e o vencedor da competição
aberta. Nos dois dias do evento houve ainda confraternização nas tasquinhas com petiscos tradicionais.

ao concentrar “um conjunto de valências diferenciadoras” para a população.
Com mais de nove mil metros quadrados, inclui quatro zonas de piscinas, interiores e exteriores, uma
ludoteca, uma área spa, quatro espaços para aulas de grupo com 600
metros quadrados e uma sala de
fitness com mil metros quadrados.
O diretor do Grupo Supera, Guillermo Druet, elogiou o apoio do
município no desenvolvimento do
projeto. “Em poucas câmaras de todo
o mundo encontrámos tanto apoio
para fazer uma obra.”
O responsável adiantou que o espaço “é pensado para o munícipe”, uma
vez que 40 por cento dos centros
da empresa são frequentados por

famílias, acrescentando que “a relação qualidade/preço praticada é
acima da média”, para reforçar que
cria perto de seis dezenas de postos
trabalho.
O Complexo Desportivo Municipal
Supera Setúbal, servido de um parque de estacionamento com cerca
de 130 lugares, está programado
para abrir no primeiro trimestre de
2020, dispondo de 600 horas mensais de atividades.
Aberto todo o ano, com exceções
dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, funciona de segunda a sexta
‑feira das 06h30 às 22h00 e aos fins
de semana e feriados das 09h00 às
14h00. As inscrições podem ser
feitas num stand instalado nas imediações da obra.

Bólides em pista especial

Atividade junta crianças

A maior competição de trail 4x4 da
Península Ibérica acelerou em Setúbal a 20 de outubro. Numa pista
inédita instalada junto do Complexo Municipal de Atletismo, 27 pilotos portugueses e espanhóis em
competição na penúltima prova do
Challenge Ibérico Super Extreme
Trial 4×4, contornaram obstáculos
artificiais, em piso alternado entre
zonas de areia e barro. O Super Extreme Trial 4×4 começou em Torres
Vedras e passou por várias cidades
portuguesas. Depois de Setúbal, terminou em Málaga.

Mais de cinco mil crianças dos
jardins de infância e escolas do 1.º
ciclo participaram em novembro
no Dia D, projeto municipal lúdico
‑pedagógico. Ioga, ténis, voleibol,
damas, dança, judo, andebol e jogos
tradicionais foram algumas das modalidades desportivas individuais e
coletivas praticadas pelas crianças
no Estádio do Bonfim, vindas dos
diversos agrupamentos de escolas
do concelho. A iniciativa foi promovida pelo município em parceria
com o Desporto Escolar e o movimento associativo local.

Râguebi ganha recinto
Um convívio juvenil com mais de
seis centenas e meia de atletas de
vários clubes do país marcou, a 23
de novembro, o arranque oficial do
funcionamento do novo campo do
Club de Rugby de Setúbal, na zona
norte da Algodeia.
O equipamento, que reforça a oferta
desportiva no concelho, está localizado num terreno, avaliado em
cerca de 197 mil euros, cedido pela
Câmara Municipal ao Club de Rugby
de Setúbal.
O recinto, destinado apenas à prática do râguebi, tem as medidas oficiais da modalidade e é elegível para
acolher, inclusivamente, partidas de
caráter internacional. Possui bancada com lotação para 450 pessoas.

Para celebrar o início da atividade
no espaço desportivo, o Club de Rugby de Setúbal promoveu um convívio juvenil, com a participação de
catorze clubes de râguebi nacionais
e mais de seis centenas de atletas.
A presidente do município, Maria
das Dores Meira, e o vereador do
Desporto, Pedro Pina, fizeram uma
visita ao espaço, acompanhados do
presidente do Club de Rugby de Setúbal, João Terlim.
O equipamento encontra-se na
zona de uma futura bacia de retenção de águas pluviais, após as
profundas obras de requalificação
em curso lideradas pela autarquia,
dando lugar ao Parque Urbano da
Várzea.

Vitorianos celebram
As comemorações do 109.º aniversário do Vitória encerraram
com homenagens a sócios, atletas
e dirigentes, a 20 de novembro, no
Fórum Municipal Luísa Todi.

A presidente do município felicitou
a vitalidade de um clube com “forte
ligação à comunidade”, que se assume como um “polo de desenvolvimento desportivo e social nas mais variadas valências”.
Maria das Dores
Meira apontou “o
total empenho do
município em continuar a ser parte
ativa na procura de
soluções que garantam a afirmação do
Vitória como um
dos grandes de Portugal”.

Atletismo percorre trilhos

Lebres correm na Arrábida

António Almeida e Inês João conquistaram o título de campeão nacional de trail running no VII Duratrail By Compressport, a 26 de
outubro, prova de atletismo por
trilhos da Arrábida. A competição
de 32 quilómetros foi pautada por
trilhos acidentados, subidas e descidas inclinadas, que exigiram experiência e preparação física. A prova,
do Circuito Nacional de Trail (Série
150) da Associação de Trail Running
Portugal, glorificou os atletas do Vitória FC Trail Running e do Saca Trilhos Anadia.

O Grande Prémio da Arrábida ligou
Setúbal a Palmela, a 24 de novembro, num percurso de 12,5 quilómetros em alcatrão e terra batida,
com partida e meta no Jardim de
Vanicelos. O destaque da competição vai para os atletas Paulo Gomes
e Margarida Correia. A 14.ª edição,
com perto de três centenas de participantes, contou ainda com uma
caminhada não competitiva, de
7000 metros. A organização foi da
Associação de Atletismo Lebres
do Sado, em parceria com diversas
entidades, incluindo a autarquia.
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Campos requalificados
disponibilizam oferta

Natação une margens do Sado

Sofia Silva, atleta do Clube Naval Setubalense, e Rafael Gil, do Sporting Clube de
Portugal, venceram, a 10 de novembro, a
Travessia do Sado a Nado, prova de natação de águas abertas integrada no calendário dos 16.os Jogos do Sado. A competição, organizada pela Câmara Municipal
de Setúbal com diversos apoios, exclusiva
para atletas federados, teve um percurso
de 2500 metros entre a marina de Troia e
o Parque Urbano de Albarquel.

Kayak-polo em competição

A qualidade da oferta desportiva no concelho saiu reforçada com a inauguração de três equipamentos
renovados. O Campo Municipal Vítor Batista, os Campos de Ténis de Vanicelos e o Polidesportivo
das Amoreiras têm, agora, melhores condições para a prática do desporto
Três renovados equipamentos desportivos
que reforçam a qualidade da oferta no concelho de Setúbal foram inaugurados a 26 de
outubro, numa cerimónia com a presença de
Pedro Pauleta e de outros dirigentes desportivos.
Esta operação, num investimento de meio
milhão de euros, foi suportada financeiramente pelo grupo Supera, no âmbito das contrapartidas contratuais pela instalação de um
megacomplexo desportivo, em construção na
zona da Praça de Portugal (ver pág. 24).
As inaugurações, lideradas pela presidente
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das
Dores de Setúbal, contaram, entre outras individualidades, com o diretor comercial e de
expansão da Supera, Pablo Vidan, de responsáveis desportivos, como Pedro Pauleta, da
Federação Portuguesa de Futebol, de membros do Executivo municipal e de presidentes
e representantes das juntas de freguesia.
O antigo jogador setubalense Vítor Batista
dá o nome ao renovado campo municipal da
Cova da Canastra, que, após obras de requa-

lificação, ficou dotado de relvado sintético de
última geração e de vedação nova em todo o
perímetro, bem como de bancadas e balneários requalificados.
A aquisição de novas balizas e de novos bancos de suplentes, o reforço da iluminação e
a melhoria dos acessos foram também contemplados na requalificação do Campo Municipal Vítor Batista, num investimento total
de 380 mil euros.
Na cerimónia de inauguração, a presidente
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das
Dores Meira, recordou o antigo jogador como
“especial”, cuja memória deixada faz parte do
património ligado a Setúbal.
Perante os olhares atentos dos irmãos do antigo jogador, Idaliano e Eduardo, e de outros
familiares, a autarca destacou Vítor Batista
“como setubalense de corpo inteiro”, que “no
campo sabia sempre de onde partia e onde queria
chegar” e fora dele “tropeçava nas barreiras que
ia encontrando pelo caminho”.
O Campo Municipal Vítor Batista, gerido
pela autarquia e utilizado pelos clubes S. Do-

mingos e Sadinos, cria uma nova centralidade com uma oferta desportiva de qualidade
numa zona desfavorecida da cidade e promove, de forma inovadora, o desenvolvimento
desportivo do concelho e o apoio ao movimento associativo.
Foram inaugurados mais dois equipamentos
desportivos renovados, que reforçam a qualidade da oferta no concelho, nas Amoreiras
e em Vanicelos.
Os Campos de Ténis de Vanicelos receberam
piso, redes e vedações novas, além de as antigas luminárias terem sido substituídas por
iluminação LED.
Uma intervenção com um custo de cerca de
80 mil euros, que requalifica um equipamento desportivo degradado.
Já no Polidesportivo das Amoreiras, gerido
pela APPACDM de Setúbal, as intervenções
tiveram como objetivo travar a degradação do
equipamento e melhorar as condições da prática desportiva, com a colocação de relva sintética e de balizas novas e a pintura de muro,
num investimento de cerca de 23 mil euros.

O Pennine Canoe and Rowing Club, de Inglaterra, venceu o Torneio Internacional
de Kayak-Polo Setúbal Cup 2019, realizado
nos dias 12 e 13 de outubro, no Complexo
Municipal de Piscinas das Manteigadas.
O evento, uma organização conjunta da
Federação Portuguesa de Canoagem, do
Clube de Canoagem de Setúbal e da autarquia, juntou onze equipas europeias, de
Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica,
Inglaterra, Irlanda e Holanda.

Cicloturismo descobre cidade

Perto de duas centenas de pessoas participaram, a 13 de outubro, na nona edição do
Setúbal Bike Tour, passeio de cicloturismo que dá a conhecer o património local
e as principais zonas de lazer da cidade. O
evento, organizado pela Câmara Municipal
e pelo Núcleo de BTT de Vila Fresca, no
âmbito do calendário dos Jogos do Sado,
juntou participantes de várias idades, com
destaque para as crianças que acompanharam o pelotão.

S. Silvestre com novo recorde

Jorge Robalo venceu, a 14 de dezembro, a
Corrida de São Silvestre do Sado/IPS 2019
com um novo recorde nesta prova de atletismo que leva 22 edições. O atleta do Vitória Futebol Clube terminou o percurso
de 10 quilómetros em 31m20s, menos 18
segundos do que a anterior melhor marca,
de Luís Macão. Em femininos, a vencedora desta edição, a qual contou com mais de
três centenas de atletas, foi Palmira Quinhama, da WeRun, com 39m09s.

academia
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A promoção da igualdade na sociedade caminha num Roteiro para uma Educação Antirracista, o qual centra
a reflexão em várias esferas de intervenção. Uma sinergia científica contribui para o estudo da caracterização
do perfil de envelhecimento da população idosa do distrito de Setúbal

Roteiro pela igualdade

Sem preconceitos, barreiras ou
imposições. De forma participada
e aberta a todos os públicos. Assim foi a reflexão, ao longo do ano,
em torno do racismo na sociedade
portuguesa, no âmbito de projeto
académico que procurou assumir
um contributo para a promoção da
igualdade.
“O racismo ainda é um tema tabu em

Portugal. Oscilamos entre não falar
sobre ele ou simplesmente dizer que
não existe”, afirma Cristina Roldão,
impulsionadora do Roteiro para
uma Educação Antirrascista e docente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Setúbal.
O projeto foi materializado num
conjunto de seminários e debates

realizados, sobretudo, naquela escola e inclui uma exposição e uma
visita guiada pela cidade, iniciativas abertas à comunidade e que
funcionam, em simultâneo, como
uma ação formativa para docentes
e alunos.
Da contextualização histórica às
políticas e práticas de ensino, da
educação para a cidadania ao euro-

centrismo dos manuais escolares.
Estas foram temáticas abordadas
nos encontros, que juntaram-se
professores, políticos e artistas
para debater diferentes faces do
racismo.
“Foi um percurso intenso, participativo, que não sabia bem onde ia dar”,
relata a docente, ao salientar que
o racismo não é algo que acontece
apenas às pessoas negras e ciganas e outros grupos de minorias
étnicas. “É algo que faz parte da
sociedade, transversal às relações.”
Cristina Roldão defende que a educação “é um dos principais caminhos
para transformar a sociedade” e, por
isso, este roteiro espelhou a vontade de “criar espaço para que grupos
étnico-raciais normalmente estão arredados possam participar e construir
uma cultura participada no debate
sobre o racismo”.
Contudo, esta investigadora socióloga alerta que não basta colocar os
problemas em cima da mesa “É preciso fazer algo com a reflexão e o debate porque, caso contrário, só estamos a
abrir feridas.”
Neste sentido, adianta, o desafio
deste roteiro também passa por este
espectro. “É crucial pensar o futuro.”
O Roteiro para uma Educação Antirrascista culminou com uma visita guiada pela cidade que procurou
mostrar a presença negra em Setúbal entre os séculos XV e XVIII,
da construção da própria urbe às
artes, passando pela religião. “É

uma presença invisível. Mas está lá.
Só temos de saber para onde olhar.”

Repetir noutro contexto
Cristina Roldão garante que a experiência do Roteiro para uma
Educação Antirrascista é para repetir, embora, aponta, num novo
figurino. “Um dos desafios é direcionar a reflexão e o debate para a comunidade cigana e articular, por exemplo, com a EB+S Ordem de Sant’Iago.”
Este cruzamento, afirma a perita
externa daquele estabelecimento
de ensino instalado no Bairro da
Bela Vista, “faz todo o sentido, uma
vez que se trata de uma das escolas do
país com maior diversidade étnico
‑cultural e também com maior número de alunos da comunidade cigana”.
Neste âmbito, Cristina Roldão
adianta que no final do ano letivo anterior foi iniciado um ciclo
de conversas informais “Dias da
Diversidade Cultural”, com convidados, para debater as questões étnico-raciais na escola que integra
o programa nacional TEIP – Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária.
“Ao mesmo tempo que reconhecemos
a diversidade, procuramos dar um
sentido de unidade”, destaca a socióloga sobre a iniciativa dedicada
às comunidades cigana, afrodescendente e imigrante. “Queremos
dar-lhes visibilidade e valorizá-las
na sociedade.”

Sinergia estuda envelhecimento da população
Uma investigação que procura
contribuir para uma caracterização mais detalhada do perfil
de envelhecimento da população idosa do distrito de Setúbal,
com a integração de parâmetros
da avaliação qualitativos, junta
docentes e alunos de várias escolas do Instituto Politécnico de
Setúbal.
O projeto Age4All, a decorrer
desde o ano letivo 2018/2019, desenvolvido em colaboração com o
EnvelheSeres, grupo informal do
qual faz parte a Câmara Municipal
de Setúbal, é centrado no estudo
do processo de envelhecimento,
com a avaliação de parâmetros
biomecânicos e estilos de vida.
O facto de Setúbal, de acordo com
o portal Pordata, registar índices
de envelhecimento e de longevidade inferiores à média nacional
foi o que motivou a investigação
que procura compreender as especificidades da população idosa
nesta região.

Anna Letournel, docente coordenadora da investigação, adianta
que a primeira fase desta sinergia
científica contou com a participação de cerca de quatro dezenas de
indivíduos com mais de 65 anos
residentes nas freguesias de São
Sebastião e do Sado.
“Escolhemos começar pelo estudo da
população destas freguesias uma vez
que geograficamente são próximas
do Instituto Politécnico de Setúbal e
também pelo facto de uma ser vincadamente urbana, caso de São Sebastião, e outra mais de cariz mais rural,
o Sado.”
O estudo, conduzido no Laboratório Sense & Motion, da Escola Superior de Saúde, incluiu a
avaliação, em tempo real, de um
conjunto de fatores biomecânicos
dos indivíduos, como o padrão da
marcha, parâmetros articulares,
amplitude de movimento e medições antropométricas.
A examinação da deterioração
cognitiva e da velocidade da fala,

a par da caracterização de hábitos
alimentares e estilos de vida, nes-

te caso com recurso à realização de
questionários, foram igualmente

tidos em conta no estudo que,
previsivelmente, continua nos
próximos quatro anos.
O Age4All introduz ainda indicadores de avaliação mais subjetiva, como a perceção da qualidade
de vida e a vivência da felicidade,
os quais, destaca Anna Letournel,
“permitem realizar uma abordagem
mais holística e completa sobre o
processo de envelhecimento”.
Esta primeira fase do projeto,
aponta a responsável, constituiu
“um esboço da investigação que
se pretende e já permitiu recolher
dados preliminares que apontam
algumas tendências no respeita à
caracterização do perfil de envelhecimento da população de Setúbal”.
O estudo avança agora com a avaliação de mais indivíduos provenientes das outras três freguesias
do território setubalense, concretamente em Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, na União das
Freguesias de Setúbal e em Azeitão.
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“O caminho
é que conta”
Jovem de convicções fortes, sente-se impelida por
ideais. Joana Pereira, setubalense, vive há seis anos em
Lisboa, onde se formou na Faculdade de Direito. “Dei
mais valor a Setúbal quando me fui embora”, desabafa,
com o gravador ainda parado, sentindo saudades da terra natal, da família, de ir à praia sem ter de fazer quilómetros. Dedica-se em absoluto ao trabalho, numa vida
que, diz, nunca foi fácil. No pouco tempo livre, imaginou
um texto sobre a Europa. Com ele, ganhou o concurso
“A Europa nos Nossos Sonhos”, do projeto Future of Europe – Reload, que o município integra. Determinada,
resiliente, mas não obstinada. Gosta das coisas preto no
branco. Mas está a esforçar-se para ver os tons cinza.
Entregou-se ao estudo do Direto e à carreira de advogada, que agora inicia, movida
por convicções. Entretanto, arranja tempo
para escrever textos sobre o futuro da União
Europeia, com os quais vence concursos. É
uma idealista?
Um bocadinho, sim. Por exemplo, não existe
a Justiça perfeita e isso foi um problema com
o qual fui confrontada e tive de superar. Sou
muito “preto no branco”, mas a vida não é assim. Há os tons cinzas e tenho de lidar com
eles.
Não receia ser absorvida pelo sistema no
qual se está a integrar?
Já está a absorver-me. A vida é mesmo assim,
não é? Temos de nos adaptar. Começa logo
pelo que visto. Não usaria a roupa que tenho
usado diariamente se não fosse o meu trabalho. Por um lado, gosto, mas não seria a minha primeira escolha.
A imagem tem um peso social. Esbarra em
idealismos?
Sim, contra os meus, pelo menos. A imagem
influencia opiniões. Não deveria ser assim.
Fiz voluntariado e adoro ajudar o próximo.
Cheguei a ir para o Banco Alimentar, mas não
gostava de entregar sacos às pessoas. Embora não tivesse problemas em fazê-lo, claro,
sentia-me menos exposta no armazém, a arrumar as coisas, uma tarefa que considero tão
importante como a primeira. Acima de tudo,
marcamos a diferença no dia a dia, não com
atos isolados. Não há imagem que altere isso.
Dos ideais morais, passamos a idealismos
políticos e culturais. Pensou na União Europeia e viu o futuro comunitário numa
metáfora nas estrelas. Ganhou um concurso
literário com esta ideia. Acha que a Europa
de hoje se revê nessa metáfora?
O pluralismo está na essência da União Europeia. Aliás, esta União nasce precisamente
da pluralidade cultural existente na Europa.
Apesar do quadro negro que se vive, deu-se
sempre a volta por cima no passado e, mesmo que as convicções europeias estejam de

alguma forma ameaçadas, é inabalável a esperança na convergência, na harmonia e nas
intenções dos povos que fazem esta União.
Apesar das divergências atuais, estou certa de
que se acabará em algo parecido com a minha
metáfora, numa supernova.
Estaremos perante uma nova utopia para
este século XXI?
Li num livro intitulado “Vai aonde te leva o
coração” [Susana Tamaro], que a utopia do
milénio é de que os homens já não trabalham.
Em vez disso, dedicam-se àquilo que realmente querem fazer. A minha utopia é essa.
Sou advogada e gosto de o ser, mas, se tivesse
opção de escolha, se calhar seria filósofa.
Para já, não será filósofa, mas turista. O seu
texto deu-lhe um bilhete de viagem a uma
das cidades parceiras do projeto Future of
Europe – Reload. Já escolheu o destino?
Pois foi! Nem acredito. Nunca ganhei nada na
vida. [risos] Não, não escolhi o destino. Exceto a viagem de finalistas e uma ida a Marrocos,
nunca tive tempo ou dinheiro para viajar. A
vida sempre foi na luta e continua a ser assim.
Mas esta é uma viagem que não vou deixar escapar. Só espero encontrar a altura certa para
a poder fazer.
“Uma vida na luta.” O que significa uma
afirmação destas numa jovem de 25 anos?
Trabalhar para alcançar objetivos. Para me
ajudar a mim, para ajudar a minha mãe. Muito esforço. Tem piada, mas antes via os resultados como o mais importante. Agora, vejo
que o caminho é que conta. Por exemplo, se
não tivesse trabalhado na biblioteca da faculdade, não seria a pessoa que sou hoje. Adoro
ler. Tenho muitas coisas para fazer na minha
vida.
Mas há um rumo definido no meio de tanto
que há para fazer?
Não. Não tenho rumo. Vim para Direito para
mudar o mundo e já percebi que isso não é
possível. Também já percebi que não vou ficar
rica, portanto...

Trecho do conto “A Guerra das Estrelas Europeia ou A Galáxia Perfeita”, de Joana Pereira,
vencedor da categoria de redação no concurso “A Europa nos Nossos Sonhos”. O texto completo está em https://www.mun-setubal.pt/sonho-europeu-premeia-jovens-sadinas.
«(...) As primeiras formaram-se depois do colapso de uma nuvem gigante e para não
ficarem a flutuar sozinhas no espaço e serem, porventura, atropeladas por uma nave espacial, criaram uma união, a EUROPA – Estrelas Unidas Radiantes Orientadas para a Paz
e o Amor.
Pouco a pouco foram-se juntando outras estrelas e a união cresceu.
Todas as estrelas eram diferentes. Algumas eram maiores, outras mais pequenas. Algumas tinham-se formado há muitos anos, outras ainda eram muito jovens. Algumas giravam depressa, outras andavam muito devagar. E umas eram mais refilonas que as outras.
Mas todas elas brilhavam e iluminavam o céu de igual forma.»

retratos
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Nesta Oficina, a
criatividade surge
das mais pequenas
coisas. De um
simples material,
móvel de decoração
ou tecido, liso ou às
flores, com padrão
animal ou com
as cores do fundo
do mar, nascem
peças únicas
que iluminam e
conferem essência
e personalidade
aos mais variados
espaços

Laboratório de luz e cor
Na Oficina hoje é dia de chuva colorida. Um quarto de menina está
a ser remodelado e coube a António Felisardo a execução do abajur,
forrado no seu interior a tecido com
gotas de águas das cores do arco‑
‑íris, que vai servir de candeeiro de
teto ao novo espaço da criança.
No número 3 da Rua Álvaro Perdigão, na Urbisado, estão António
Felisardo e Helena Sobral, proprietários do espaço desde a sua criação,
em 2015.
As cores, os tecidos, os padrões e as
texturas, a decoração, os quadros e
os recortes de jornal expostos nas
paredes acolhem quem entra. Existe até pendurado um pedaço de passamanaria pertencente a um lote
adquirido pelo Palácio de Buckingham, em Londres, a uma fábrica
portuguesa.
Sem esquecer a música. Clássica.
Instrumental. “Aqui há sempre música. Não consigo trabalhar sem música.
Ajuda a pensar e a criar”, comenta
Felisardo.
É parco nas palavras. Fala com as
mãos. O seu diálogo está refletido
nos trabalhos expostos pela loja e
nas centenas que abajures que cria
desde 1987, ano em que se aventurou nesta atividade, à qual não

chama profissão pelo gosto que lhe
dá. “Não tenho formação académica.
Comecei por brincadeira, casualidade. Aprendi de forma empírica. A cada
erro, nova tentativa.”

Peças enormes
A Oficina não é só um local de trabalho. É um espaço de luz e cor,
um laboratório onde se constroem
candeeiros e abajures e onde móveis, dos mais simples aos mais
trabalhados, ganham nova vida. O
espírito criativo é da responsabilidade dos dois, sendo que só António Felisardo executa as peças.
É Helena Sobral quem conduz a
conversa. Explica que há trabalhos
que desafiam. “No caso dos projetos de iluminação, é um universo. Os
abajures podem ter o tamanho e a forma que o cliente quiser. A dimensão
da peça condiciona depois o tempo de
execução.”
Recorda, por exemplo, o projeto
dos candeeiros que estão pendurados no pátio interior da Casa Baía.
“Depois de feitos, para saírem daqui,
tivemos de desmontar uma janela.”
Também os abajures dos candeeiros que ornamentam a escadaria
dos Paços do Concelho saíram da

Oficina. Quando fala deles, António
retira de imediato a atenção do processo de criação da chuva colorida.
“Foram feitos aqui, em cima de um escadote. Um desafio que exigiu cuidado
e astúcia, pelo tamanho e pela adaptação a uma estrutura que já existia.
Montá-los foi igualmente desafiante.
No final, correu tudo bem. É por isto
que nunca me canso deste ofício.”
Não há criações iguais, como também não há clientes iguais. Os trabalhos executados na Oficina têm
na essência a personalização ao
gosto e à medida do cliente, partindo da base da ideia e da explicação
deste.
“Há quem chegue aqui com ideias definidas. A maioria chega com a peça
que quer trabalhar e pergunta o que
pode fazer com ela”, refere Helena.
“A nossa maior satisfação é quando o
cliente nos diz: ‘Foi mesmo isto que eu
imaginei'.”
Na opinião de Helena e António, o
candeeiro pode, “sem dúvida”, ser
a peça chave da decoração e a base
para desenvolver criações, “na medida em que a iluminação é marcante
e importante num espaço, não apenas
funcional”.
O encanto da valorização é uma das
premissas da Oficina e é por isso

que Helena Sobral comenta que
nas áreas de trabalho do espaço
tudo acontece. Até porque não se
trabalha só a luz. “Ainda que a base
do espaço sejam os candeeiros, sentimos a procura de quem quer restaurar
móveis e peças de decoração.”

Valorização de objetos
Das riscas, bolas, flores, motivos
infantis e referências à natureza no
verão e no inverno presentes nos
padrões dos tecidos, lisos, grossos,
finos e aos quais se podem juntar
passamanarias como franjas e cordões e berloques, a inspiração e a
criatividade da execução dos abajures estende-se à customização de
mobiliário.
“Há cada vez mais pessoas com mobília ou outros objetos dos quais não se
querem desfazer por inúmeros motivos.
E é aqui que entra o outro lado do nosso trabalho, e o torna tão desafiante,
que é dar vida nova a coisas velhas ou
antigas e isto confere intemporalidade
às peças”, explica Helena.
As bancadas de trabalho refletem
o aproveitamento feito de móveis
antigos. Ou o velho louceiro estilo
Queen Ann, com formas clássicas e
pés trabalhados, que ia para o lixo.

“Mudámos a cor para um tom neutro
muito procurado, cinza taupe, e o António iluminou o interior. Pode figurar
em qualquer lugar, habitação ou espaço comercial.”
Os desafios a cumprir em breve pela
Oficina passam pela customização
de um aparador de sala, a pintura
figura de um bulldog inglês feito em
madeira, o estofo de um cadeirão de
couro e a transformação de cadeiras. Muitas cadeiras. Das várias cadeiras no espaço à espera de novas
funções, duas, pelos menos, vão ser
trabalhadas para servir como mesas
de cabeceira.
“A cadeira tem inúmeras funções e
pode ser colocada em qualquer lugar
de casa. Trabalhar cadeiras é muito
giro”, comenta António.
A continuidade do trabalho desenvolvido pelos dois sócios passa
igualmente pela entrada no mercado hoteleiro.
“Pela dimensão dos projetos a executar e a possibilidade da liberdade da
criatividade”, justifica Helena Sobral. Até lá, é esta a premissa que
mantém a oficina iluminada: “Se
eu não tiver vermelho eu uso azul”,
como se lê escrito na parede, atrás
da estação de trabalho de António
Felisardo.
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A Academia de Ténis de Setúbal nasceu a 1 de setembro de 2019 para gerir
os renovados campos de ténis de Vanicelos. A formação de crianças e jovens,
o fomento da modalidade e o treino competitivo são objetivos do projeto

São 18h00. Num dos três campos de
ténis de Vanicelos, Rui Almada prepara-se para iniciar o treino com um
grupo de cinco crianças, três meninos e duas meninas, com idades entre os 7 e os 9 anos.
O jovem treinador de 24 anos propõe exercícios simples para cativar
as crianças e, durante uma hora, a
diversão é garantida. “Temos de trabalhar com os miúdos de forma a despertar-lhes o interesse pela modalidade
e, ao mesmo tempo, ensinar-lhes as técnicas do ténis.”
Os campos de ténis de Vanicelos foram requalificados no verão de 2019
pelo grupo Supera, no âmbito das
contrapartidas contratuais à Câmara
Municipal de Setúbal pela instalação de um complexo desportivo, em
construção na Praça de Portugal.
Os espaços, que se encontravam
degradados pela ação das raízes da
florestação envolvente, receberam
piso, redes e vedações novas, além
de as antigas luminárias terem sido
substituídas por iluminação LED.
Quando tomou conhecimento das
melhorias realizadas no equipamento desportivo e do concurso público
lançado pela autarquia para a concessão da gestão do espaço, o setubalense Sérgio Coquenim decidiu fundar a Academia de Ténis de Setúbal e,

aos 36 anos, concretiza um sonho de
criança. “Jogo ténis desde os 11 e sempre sonhei ter uma escola para formar
jovens atletas. Decidi arriscar.”
A 1 de setembro de 2019 nascia a
Academia de Ténis de Setúbal, que
pretende posicionar-se como escola
e espaço de excelência na prática e
ensino da modalidade.
“No prazo de três a cinco anos, quero
ter uma escola sobretudo virada para a
competição. Gostaria de ter várias equipas de meninos e meninas a competir
nos diversos escalões”, assume.
As grandes prioridades são o fomento
da modalidade entre os mais novos, a
formação de jovens atletas e a competição. “No imediato, pretendo disponibilizar mais uma oferta na área do ténis e
marcar a diferença, acima de tudo, pela
qualidade das aulas, pela metodologia
de ensino, pela nossa dinâmica e pela
evolvente espetacular do Parque de Vanicelos, onde estamos localizados.”
Aprender enquanto se pratica é um
dos lemas da formação, baseada na
metodologia Play and Stay, que consiste na utilização de material adaptado às crianças, como raquetas mais
pequenas, bolas mais leves e courts
reduzidos.
A técnica é ensinada enquanto se
joga. Por isso, o treinador Rui Almada aposta em exercícios mais des-

contraídos. “O importante é que para
já eles estejam a divertir-se, ao mesmo
tempo que aprendem. A partir dos 12
anos é que começam a pensar se querem
seguir uma carreira ou se continuam a
fazer isto por diversão.”
O fomento da prática do ténis entre
os mais novos é outra prioridade dos
treinadores Sérgio e Rui, para inverter a tendência de diminuição do
número de crianças a competir em
Portugal, nos últimos anos, e “desmistificar a ideia de que se trata de uma
modalidade cara e elitista”.
A academia já estabeleceu protocolos
com dois estabelecimentos de ensino do concelho para levar o ténis às
escolas e realizar eventos gratuitos,
como torneios, abertos à participação de todos em Vanicelos.
Sérgio Coquenim pretende alargar
a rede de protocolos com as escolas
públicas e privadas para dar a conhecer a modalidade e captar o interesse dos mais novos. “Portugal não tem
uma base muito alargada de ténis de
competição. É necessário aumentar o
número de crianças e jovens praticantes para mais tarde nascerem grandes
tenistas.”
Satisfeito com a aceitação do projeto
entre os setubalenses, sobretudo os
moradores da área envolvente, Sérgio Coquenim mostra-se surpreendido com o número de inscrições
nos primeiros dois meses de funcionamento da academia.
“Temos cerca de 60 alunos de várias
idades, sendo que um terço tem até 14
anos. Confesso que não esperava ter
tantos inscritos nesta altura, o que é
ótimo.”
No entanto, o diretor técnico da academia tem os pés bem assentes na
terra e aposta num crescimento sustentado do projeto, com enfoque na
qualidade das aulas e “não tanto nos
números”.

Com três campos de ténis e dois monoblocos climatizados, onde
funcionam os balneários do complexo, a secretaria e a arrecadação, a
Academia de Ténis de Setúbal disponibiliza uma oferta diferenciada
na formação para crianças, jovens e adultos, preparação de adultos
para competição, torneios sociais e oficiais e aluguer de campos.
Quem está interessado em inscrever-se na escola de ténis, pode começar por fazer uma aula experimental gratuita que possibilita aos
professores aferir o grau de coordenação e o nível em que se encontra
o aluno.
Há classes juniores até aos 18 anos, divididas por vários níveis, com
aulas de segunda a sexta-feira entre as 18h00 e as 19h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00. Quanto aos adultos, as aulas decorrem de
segunda a sexta, a partir das 19h00, e também ao domingo de manhã.
“Esta era uma oferta que faltava. Raramente os clubes disponibilizam aulas ao domingo e, cada vez mais, as pessoas aproveitam o fim de semana
para fazerem o que gostam porque durante a semana não conseguem”, sublinha Sérgio Coquenim.
Há ainda a possibilidade de alugar os campos de ténis de Vanicelos
para jogos entre amigos e torneios sociais, oferta em que, mais uma
vez, a Academia de Ténis de Setúbal marca a diferença. “Temos grupos de whatsapp onde dinamizamos os alugueres e jogos e promovemos o
convívio entre as pessoas. Ali, facilmente quem não tem parceiro encontra
alguém disponível para jogar.”
Até fevereiro, a academia encontra-se a organizar a Liga de Ténis,
torneio que conta com a participação de 32 praticantes. “A ideia é as
pessoas terem autonomia para combinar jogos com parceiros distintos.
Além disso, por ser um torneio que decorre ao longo de dois meses e meio,
os jogadores têm sempre dez dias para fazerem o seu jogo específico da jornada.”

rosto
Sonho de criança
Sérgio Coquenim nasceu em Setúbal há 36
anos e começou a jogar aos 11, no Clube de
Ténis de Setúbal. Desenvolveu a carreira,
primeiro nos escalões de formação, até aos
18 anos, e depois nas competições seniores.
Mas o seu desejo não era apenas ser jogador.
“Desde miúdo que sonho ter uma escola de
ténis.”
Por isso, aos 22 anos, quando ainda se
encontrava a frequentar a licenciatura em
Gestão de Empresas no ISCTE, aceitou o
convite para dar aulas de ténis a crianças.
O gosto pelo ensino crescia, assim como o
número de alunos, passando, a dada altura,
a treinar crianças em fase de pré competição. “Como eu tinha um passado como jogador
esse primeiro contacto com o ensino foi fascinante, porque pensei que podia passar a minha
experiência para os jovens que estão a começar e
querem jogar mais a sério.”
Aos 25 anos foi desafiado a ensinar numa
escola de ténis de maior dimensão, em
Lisboa, e mudou de rumo. “Decidi abraçar a
carreira de treinador a tempo inteiro.”
Deu aulas a crianças, jovens e adultos, em
diversas classes, organizou torneios e dedicou-se a promover a modalidade, sempre
com o desejo de um dia ter um projeto autónomo. Em setembro de 2019 concretizou o
sonho de criança.

iniciativa

Nova academia
desenvolve ténis

Oferta diferenciada na formação
preenche lacuna da modalidade
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Abrigo por três dias

memória

História

Fachada do Hospital João
Palmeiro, com três arcos
ogivais, a 20 de novembro
de 1958. Imagem do Arquivo
Fotográfico Américo
Ribeiro/CMS

Muito antes de ser Hospital João Palmeiro, o edifício medieval situado na colina de Santa Maria já conquistava protagonismo
na área da assistência em Setúbal. O segredo das suas profundezas foi desvendado há duas décadas por arqueólogos
O edifício que albergou, em tempos,
o Hospital João Palmeiro, instalado
no Terreiro de Santa Maria, na rua
lateral da Igreja de Santa Maria da
Graça, já existia na época romana
dos séculos I e II d.C. A descoberta
foi feita na sequência de uma intervenção arqueológica solicitada pela
autarquia em 2000, que notou ainda
estruturas tardo-medievais dos séculos XIV e XV.
Antes de tentarmos reescrever a
história do Hospital João Palmeiro
será importante recuarmos às diferentes ocupações da colina de Santa
Maria, que desde cedo foi alcova de
fenícios, povo comerciante e industrial vindo das bandas de Israel e do
Líbano.
Séculos mais tarde, a colina também não passou despercebida aos
romanos que controlavam a Península Ibérica, conforme atestam
as ânforas recolhidas durante uma
intervenção arqueológica no antigo
edifício do hospital.
Com o passar dos séculos, aquele imóvel do centro histórico foi
sofrendo várias alterações na sua
utilização prática. Não se sabe exatamente a data da sua construção,
mas pelas documentações percebe-se que, pelo menos desde 1363,
já abria as portas, numa espécie de
albergue, aos pobres e indigentes,
que precisassem de pernoitar.
Talvez por isso, aquele imóvel de
grande valor patrimonial seja considerado pelos historiadores como
a edificação mais antiga de Setúbal
e que provou a sua resistência ao
sobreviver ao devastador sismo de
1755.
No século XX foi marcenaria e ofici-

na de reparação de automóveis. Mas
foi como Hospital João Palmeiro que
conquistou a sua fama.
Entenda-se hospital por algo bastante diferente daquilo que é hoje.
No fundo era essencialmente um
espaço que acolhia os indigentes a
precisar de tratamentos e dava apoio
e cama por três dias aos peregrinos
que rumavam a Santiago de Compostela e a Israel. Portanto, naquela zona, confluíam gentes de todo o
mundo.
Esta dinâmica vibrante de Setúbal
assemelha-se ao que acontecia no
resto do país, graças ao reinado de
D. Manuel I. Em 1499, o soberano
português assina uma carta régia
mandando erguer um hospital em
Setúbal, o qual viria a ser conhecido
pelo nome de João Palmeiro e entraria em funcionamento dois anos
depois da real assinatura, ou seja,
em 1501.
Como aquele hospital não dispunha
de verbas próprias, os custos decorrentes com a assistência aos doen-

tes eram suportados pelas diversas
confrarias e irmandades. Em 1502
passou para a Confraria do Corpo
Santo e em 1566 foi absorvido pela
Casa do Santo Espírito, pertença da
Santa Casa da Misericórdia.
Com um nível romano, outro tardomedieval, dos séculos XIV a XVI, e
estruturas pós-terramoto de 1755,
este espaço apresenta-se como o ex
‑líbris das musealizações arqueológicas do centro histórico de Setúbal.

Bebés enterrados
Os esqueletos encontrados nas escavações arqueológicas realizadas
no local são maioritariamente de
bebés de meses, apenas depositados
em covas, contrariamente aos adultos, enterrados em sepulturas.
Um estudo paleobiológico, conduzido há cerca de duas décadas por
uma equipa de arqueólogos convidados pela Câmara Municipal com
o objetivo de fazer sondagens de
arqueologia preventiva no Hospital

João Palmeiro, deu pistas curiosas
para investigar como se morria em
Setúbal entre os séculos XVI e XVIII
e leva-nos numa viagem única pela
Idade Média na região.
Entre outras, destacam-se as descobertas feitas do lado nascente do
edifício, onde foram encontrados
restos mortais de bebés com menos
de 1 ano.
“Os Enterramentos do Hospital
João Palmeiro”, estudo impulsionado pela autarquia, descreve que “os
infantis eram simplesmente depositados em covas, um processo de inumação diferente aos adultos”.
Esta diferenciação social não é, de
modo algum, inocente, “quando se
verifica que em Setúbal os bebés abandonados pelos pais assim que nasciam
ou com pouca idade apresentavam
taxas de mortalidade elevadíssimas,
nalguns períodos de quase 100 por
cento”.
Os resultados das escavações, realizadas ao longo de cinco meses, permitiram uma leitura mais profunda
sobre a cidade, que viveu, percebe
‑se, condições de vida muito precárias. Convicção que é reforçada
pelo elevado número de adultos a
apresentar “sinais de grande desgaste
físico”, “distúrbios fisiológicos” e “deficiências nutritivas”.

Cronologia recente
Um piso de cimento, datado de janeiro de 1973, correspondente à
posterior utilização do edifício do
antigo hospital como oficina de reparação de automóveis, foi igualmente encontrado pela equipa de
arqueólogos durante os trabalhos

realizados no ano de 2000, no âmbito da publicação Subsídios para o
Estudo da História Local.
Entre os achados estão peças de uso
doméstico, cartuchos de bala, restos
de latas, cachimbos, cerâmicas de
preparação de alimentos e de mesa,
moedas, pregos, uma peça de presépio e instrumentos de trabalho em
ferro que, após tratamento, foram
depositados no Museu de Trabalho
Michel Giacometti.
Durante os trabalhos, os arqueólogos desvendaram um conjunto de
quatro ânforas, sem bordo, asas e
fundo, encostadas a um muro, indicando que, durante a altura em que
os romanos controlavam a Península Ibérica, “o edifício foi um local de
armazenamento” deste tipo de vasos.
Entre os séculos XVIII e XIX, o edifício é integrado num palácio urbano e a zona correspondente ao Hospital João Palmeiro é transformada
em pátio interno.
Atualmente, a Câmara Municipal
está a proceder a intervenções no
interior e exterior do edifício, as
quais consistem sobretudo na limpeza de pedras e muros e na recuperação da fachada principal.
Fontes
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
“Histórias, Coisas e Gentes de Setúbal”, Rui
Canas Gaspar, 2015
“Nota preliminar sobre a Intervenção Arqueológica no Hospital João Palmeiro”, Câmara Municipal de Setúbal, 2000
“Os enterramentos do Hospital João Palmeiro (séculos XVI-XVIII)”, Câmara Municipal
de Setúbal, 2000
SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, da Direção-Geral
do Património Cultural
“Subsídios para o Estudo da História Local”,
Câmara Municipal de Setúbal, 2007
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Edifício

Improvisos cantados

Cantador, improvisador, um sábio
iletrado. Poeta das ruas “meditativo”, “sarcástico”, mas sempre “simples”, “sincero” e “bondoso”. António
Maria Eusébio cantou mais de uma
centena de versos, regalos para todo
e qualquer ouvido, pelas tabernas,
feiras, romarias e ruas de Setúbal.
António Eusébio nasceu na antiga
Rua dos Marmelinhos, no Bairro de
Troino, a 15 de dezembro de 1819, e
morreu pouco antes de completar
os 92 anos, a 22 de novembro de
1911. Filho de gente humilde, acabou por seguir as pegadas do pai
adotivo, José Inácio, pescador, num
ofício ligado ao mar, o de calafate,
profissão de artífice da construção
de barcos de madeira.
No fundo documental da Paróquia
de São Julião, disponível no Arquivo Distrital de Setúbal, podemos
encontrar o registo de batismo de
Calafate, como ele era ternurosamente apelidado e que correu “perigo de vida” após o nascimento, devido a complicações da mãe, Teresa
de Jesus, durante o parto.
Mais do que um cantador, Maria
Eusébio relatou em poemas e cantigas a evolução do burgo setubalense
do seu tempo, decisivo período de
reconfiguração histórica e social
que marcaria a transição do século XIX para o século XX português,

Estória

com imediatas repercussões locais.
Pelo meio dos agitados 365 dias de
1910, o cronista setubalense retra-

senhorios e inquilinos, os ideais
socialistas e conservadores e os
pescadores setubalenses. Encorpado e de voz grossa, versejou sobre a
própria vida, sobre Bocage e sobre
acontecimentos nacionais e mundiais, como a passagem do cometa
Halley, em 1910.
Assinante de canções e versos populares setubalenses, de improviso, mordazes, de crítica social,
Calafate está associado aos primórdios do fado, cantando à desgarrada
e compondo cantigas para guitarra
que vendia a dez réis pelas feiras do
país.
“Ele era uma excelente criatura. Arrastava-se num passo tardo pelas ruas
e vielas do burgo. Entrava nas tascas,
mas não bebia. De rosto calmo, faces
emaciadas, sofredoras, nada nos indicava a veia do repentista ou do satírico”, descreve o escritor setubalense Fran Paxeco.

Artista reconhecido

De pé, António Maria Eusébio posa ao lado de dois guitarristas que o acompanham nos fados.
Imagem, sem data, de autor desconhecido, do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro/CMS

Nessa sublime simplicidade de
cantador e, embora iletrado, a arte
poética de António Maria Eusébio
foi escutada atentamente e elogiada
por consagrados escritores nacionais, como Ana de Castro Osório,
Guerra Junqueiro e Teófilo Braga.
Em dezembro de 1968, Calafate fi-

cou imortalizado depois de ter sido
erguido um busto de bronze e mármore da autoria do escultor e arquiteto Castro Lobo, no Parque do
Bonfim, em sua homenagem.
Prova da admiração que a cidade
tem para com António Maria Eusébio é o facto de a autarquia ter
organizado, este ano e em parceria
com diversas entidades da cultura
local, um programa comemorativo intenso do bicentenário do seu
nascimento.
Rogério Peres Claro, bisneto de Calafate, dedica um capítulo ao bisavô
no livro “Conheça um pouco mais
de Setúbal” e lembra versos do cantador, como aquele que pronunciou
numa das noites de tertúlia na antiga Adega do Paulino.
“Eu que nasci chorando, / Coisa que
não ignoro, / E ainda que às vezes choro, / Talvez que morra cantando. / Não
sei a hora nem quando / Acabará meu
viver, / Que, segundo o meu parecer,
/ Já perto estará meu fim. / Não tenham pena de mim / Rapazes, quando
eu morrer!”
Fontes
“Registo de Batismo de António Maria Eusébio”, Arquivo Distrital de Setúbal
“Setubalenses de Mérito”, João Fernandes
Envia, Setúbal, 2008
“Versos do cantador de Setúbal”, Rogério
Peres Claro, Ulmeiro, 1985

Guardiões da costa

Há cerca de 250 anos Setúbal abraçava os navegadores através de uma
estrutura sólida que os guiava a bom
porto. Mais do que uma inevitabilidade, pela deficiente iluminação
costeira sadina, a edificação do primeiro farol no Outão, em 1775, foi
uma opção estratégica pela proximidade da orla marítima.
Se as vantagens com um eram grandes, com o da Azeda, construído
mais de um século depois, foram gigantescas. Sucederam-lhes toda uma
gama de engenhos eletrónicos. Ainda assim, nada rouba o protagonismo aos faróis da Azeda e do Outão,

imortais e verdadeiros guardiões da
costa de Setúbal.
Mas recuemos aos primórdios, mais
propriamente ao século XVI quando
a sinalização náutica era feita com
labaredas, conseguidas à custa da
combustão de mechas besuntadas
em azeite ou óleo, para que, do mar,
os homens se orientassem para terra
firme, sobretudo nas intempéries.
Dois séculos mais tarde aparecem os
primeiros focos luminosos para guia
noturno dos marítimos, que funcionavam a azeite, depois a petróleo e
a gás, mais tarde a energia elétrica,
com luzes led e nada foi como dantes.

FARÓIS DE SETÚBAL
Outão

tou a passagem do regime monárquico para o republicano, os confrontos entre patrões e operários,

De março de 1916 a dezembro
de 1918, o farol esteve apagado
devido à I Guerra Mundial.
Localizado num dos baluartes
do Forte do Outão, este farol
é constituído por uma torre
hexagonal, com lanterna e duplo
varandim. Parte da torre, de 11
metros, é pintada de branco,
com a parte superior em pedra e
a lanterna metálica vermelha. A
luz está quatro segundos ligada
e dois desligada, alcançando as
12 milhas náuticas, cerca de 20
quilómetros.

Azeda

A torre cilíndrica, com 31 metros
de altura e pintada com duas
faixas horizontais vermelhas,
entrou em funcionamento a 3 de
outubro de 1996, substituindo o
primeiro farol, outrora instalado
no terreno onde funciona hoje
a Teleperformance. A luz que
emana do topo tem um alcance
de 22 milhas náuticas, cerca de
36 quilómetros, com intervalos
de seis segundos. Acessível
unicamente a pé pelas ruas
Central da Azeda ou Nova de
Sintra.

“Hoje estão automatizados. Se uma
lâmpada se fundir, é logo substituída”,
explica-nos Francisco Barradas, que
passou a infância e a juventude a
brincar junto do farol da Azeda, datado de 6 de junho de 1940. “Situava-se
uns metros mais acima, no terreno onde
está agora o call center, e não tinha a
torre.”
Ainda hoje, Francisco guarda nítida a
imagem do “Ti” Raposo a levar pela
mão um lampião para acender o farol
todas as tardes. “E de manhã ia desligá-lo.”
Além de enobrecerem a paisagem
marítima de Setúbal, os faróis do
Outão e da Azeda, tutelados desde
1924 pela Marinha, permitem que os
navegadores saibam a sua localização
exata, através das características físicas e do tipo de sinal luminoso emitido por cada farol.
“De noite, o reconhecimento é feito pelo
tempo de luz que o farol está aceso”, o
tempo que está apagado e a frequência com que repete o mesmo ciclo,
diferente de torre para torre, explica-nos Francisco Barradas. De dia,
são identificáveis pela forma e pela
dimensão.
Fontes
Autoridade Marítima Nacional
“Farol da Torre do Outão”, Arquivo Distrital
de Setúbal
SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, da Direção-Geral
do Património Cultural

O farol do
antigo Sanatório
Marítimo do
Outão, atual
Hospital
Ortopédico
Sant’Iago do
Outão, a 27
de maio de
1948. Imagens
do Arquivo
Fotográfico
Américo Ribeiro/
CMS
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Setúbal saúda 2020
Setúbal brinda a 2020 com um programa de festejos centrado na frente ribeirinha, que inclui um concerto com o músico
cabo-verdiano Dany Silva e um espetáculo pirotécnico no rio Sado, à meia noite. Já os primeiros acordes musicais do novo ano
ficam a cargo do DJ Fridayboyz RFM Pedro Simões
A Doca dos Pescadores é o ponto
de encontro obrigatório para o revéillon que volta a ser um Fim de
Ano Azul com o rio Sado e a Serra da
Arrábida como pano de fundo. Os
festejos, de entrada livre, animam
até de madrugada a noite mais longa do ano com música, street food e
um espetáculo pirotécnico.
O último concerto de 2019 começa às 22h30, com a referência da
música cabo-verdiana Dany Silva
a cantar em Setúbal clássicos como
“Crioula de São Bento” e “Branco,
Tinto e Jeropiga”.
À meia-noite as atenções estão
voltadas para o céu, com o fogo
de artifício preparado para dar as
boas-vindas a 2020 à meia-noite
em ponto a encher de luz e cor o rio
Sado.
O espetáculo pirotécnico é visto
também por centenas de pessoas
noutros locais da cidade com vista
privilegiada sobre a baía, como as

Escarpas de Santos Nicolau e o Miradouro de São Sebastião.
Os primeiros momentos do novo
ano são vividos com o ritmo contagiante do DJ Fridayboyz RFM Pedro
Simões, que anima a Doca dos Pescadores até à 01h30.
Além da música e animação oferecidas no palco, ao longo da zona
ribeirinha estão espalhadas carrinhas de street food.
A festa da noite mais longa do ano
também é feita em restaurantes e
bares da frente ribeirinha e da Avenida Luísa Todi, que ficam abertos
até mais tarde e dinamizam programas de animação para os milhares
de pessoas que escolhem Setúbal
para festejar a entrada em 2020.
O Fim de Ano Azul que tem como
palco uma das mais belas baías do
mundo atrai, anualmente, cerca de
40 mil pessoas que passam momentos animados na despedida do
ano velho e celebração do novo ano.

plano
seguinte

Gala distingue
mérito desportivo
Personalidades ligadas ao desporto
e clubes do concelho que se destacaram ao longo da época ou da
carreira são distinguidas numa gala
a realizar no dia 25 de janeiro, às
21h00, no Fórum Municipal Luísa
Todi.
A 4.ª Gala do Desporto de Setúbal,
organizada pela Câmara Municipal,
atribui prémios a atletas, dirigentes
e outras individualidades que obtiveram resultados de mérito na época 2018-2019, contribuindo, dessa
forma, para o desenvolvimento
desportivo e a projeção do concelho
de Setúbal.
O evento distingue “associação/clube desportivo”, “equipa”, “dirigente”, “treinador”, “evento desportivo”, “melhor artigo desportivo do
ano” e “carreira”.
São ainda entregues os prémios
“atleta”, “atleta esperança” e “atleta

de desporto adaptado”, em masculinos e femininos.
Durante a gala, de entrada livre, o
município atribui ainda o prémio
“mérito académico” para o estudante finalista em 2018/2019 da
licenciatura em Desporto da Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Setúbal, que obteve a
melhor média final de curso.
A apreciação, seleção e decisão dos
vencedores nas respetivas categorias é da responsabilidade de uma
comissão de avaliação, criada especialmente para o efeito. Para cada
um dos prémios a atribuir são apurados três finalistas, com os vencedores a serem anunciados na 4.ª
Gala do Desporto de Setúbal.
A iniciativa inclui ainda um conjunto de apontamentos, nomeadamente animação de âmbito musical
e desportiva.

Guitarras juntas
dão som a festival
António Chainho e Miguel Araújo atuam a 24 de janeiro, no Fórum
Municipal Luísa Todi, num concerto
intimista que serve de lançamento
à quarta edição do festival Soam as
Guitarras.
Esta é a primeira vez que o mestre da
guitarra portuguesa e embaixador de
Soam as Guitarras atua no mesmo
palco com Miguel Araújo, num espetáculo original e de grande proximidade com o público, características
que constituem os principais objetivos do festival.
Uma das grandes novidades da edição 2020 do evento é a inclusão da
cidade de Setúbal no cartaz dos espetáculos.
O certame decorre, igualmente, em
Oeiras, município que criou o projeto em parceria com a empresa Ghude, e em Évora e na Póvoa de Varzim,
concelhos que, tal como Setúbal,

participam na coprodução do programa desta quarta edição.
Além da originalidade e do intimismo dos concertos, o Soam as Guitarras dá primazia a atuações nas quais
se destacam instrumentos de cordas, caso das guitarras.
O festival, que conta com as parcerias da Cision, Hope Consulting e da
Antena 1, enquanto media partner,
tem vindo também a alargar a área
geográfica dos palcos, começando
em Oeiras, seguindo-se Évora, na
segunda edição, Póvoa do Varzim, na
terceira, e, agora, Setúbal.
Os bilhetes para o concerto de lançamento da edição de 2020 do Soam
as Guitarras, “António Chainho convida Miguel Araújo”, a 24 de janeiro,
em Setúbal, encontram-se à venda
na Bilheteira Online e têm o valor de
17,50 euros para a primeira plateia,
15 para a segunda e 13 para o balcão.

