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ANO 
DE ÊXITOS

Em perto de quatrocentas páginas, esta publicação, para 
consultar e guardar, retrata o que de mais significativo 
aconteceu em Setúbal em 2019, numa resenha que forma 
um mosaico de acontecimentos.

O Anuário de Setúbal 2019 é uma súmula de informação 
tratada de forma a que seja possível captar uma imagem 
global de um ano em que este concelho aumentou a 
afirmação e a visibilidade, em que proporcionou mais 
qualidade de vida, em que prosseguiu o rumo de 
regeneração.

Na linha das últimas edições, a publicação reparte-se 
em catorze áreas temáticas, do urbanismo à cultura, do 
desporto ao turismo e da educação à juventude, passando 
por obras, economia, cidadania, ambiente, social, 
segurança, comunicação e saúde.

Como também tem sido habitual, a publicação dá primazia 
à imagem, com textos de curta e média dimensões, para 
facilitar a consulta, sem abdicar de prestar a informação de 
que os leitores necessitam.

Entre o sumário e essas secções, incluímos uma zona 
com pequenos destaques daquilo que, mês a mês, teve 
lugar em Setúbal, a qual assume ainda o papel de índice 
remissivo para o desenvolvimento dessa informação.

No final do Anuário, antes do editorial da presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, convidamos os leitores a (re)visitar 
os principais factos à escala nacional e mundial.

O país e o mundo são ainda mencionados, noutra área, 
para perceber o comportamento de Setúbal fora de portas, 
o que traduz uma crescente capacidade de afirmação 
do concelho, a que se deve o aumento da notoriedade 
resultante do percurso qualificador, internamente, e do 
trajeto promocional, externamente.

Um exemplo desse trabalho é a capa desta publicação, 
associada à temática do programa Arrábida Sem Carros, 
criado em 2018, a título experimental, e que neste segundo 
ano se consolidou com um conjunto de investimentos de 
reforço das condições para os utentes, incluindo turistas.

Mas este é apenas um dos temas divulgados no Anuário 
de Setúbal 2019, que temos todo o prazer em partilhar 
consigo.
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FEVEREIRO

Navio patrulha oceânico “Setúbal”, 
ao serviço da Armada Portuguesa, 
inaugurado nos estaleiros da WestSea, 
em Viana do Castelo.

Pintura do muro exterior da 
Companhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal junta mais de uma centena 
de cidadãos em ação cívica. 

Equipamento de monda térmica, 
ambientalmente sustentável, para 
remoção de infestantes em espaço 
urbano, reforça frota municipal.

“Lobos” começam da melhor maneira 
participação no Europe Rugby Trophy 
ao vencerem equipa da Polónia por 
expressivos 65 a 5.

Luísa Sobral apresenta, no esgotado 
Fórum Municipal Luísa Todi, álbum 
“Rosa” em concerto de celebração do 
Dia dos Namorados.

Comemorações do 233.º aniversário 
dos Sapadores dão início a programa 
de atividades do Setúbal Resiliência +, 
Os Dias da Segurança.

Dois jovens setubalenses partem de 
Setúbal para se juntaram a caravana 
automóvel internacional em missão 
solidária por Marrocos.

Estrada de Santas beneficiada em 
operação camarária que confere 
melhores condições de conforto e 
segurança rodoviária e pedonal.

Novo passeio pedonal entre o acesso 
à Praia de Albarquel e restaurante “A 
Restinguinha” alarga mobilidade em 
modo suave.

JANEIRO  

Moradores da zona da Bela Vista 
celebram atribuição do Prémio 
Cidades Educadoras a Setúbal e ao 
Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Casa da Baía distinguida pelo guia 
internacional Travel & Hospitality com 
o galardão de “Melhor Experiência 
Local” no distrito. 

Mais de duas toneladas de bens 
angariados por Setúbal em 
campanha solidária são distribuídos 
em Quelimane, Moçambique.

Programa de televisão “Aqui Portugal”, 
da RTP1, com transmissão em direto 
a partir da Praça de Bocage, dá a 
conhecer Setúbal.

“Abrigo”, do músico Diogo Piçarra, 
esgota Fórum Municipal Luísa Todi 
no primeiro espetáculo do ciclo de 
concertos íntimos setubalense. 

Palmarés de Setúbal em Portugal e no 
mundo centra estratégia de branding 
para apresentar região como destino 
turístico de excelência.

Histórico dirigente Fernando Pedrosa, 
homenageado com o Prémio Carreira, 
ovacionado em pé na Gala do 
Desporto de Setúbal.

Espaço Liberdade, com áreas públicas 
de lazer e equipamentos de ginástica, 
na Rua Alves Redol, traz mais 
qualidade à população.

Mercado do Rio Azul, na Doca dos 
Pescadores, reabre com renovadas 
condições de funcionamento para 
público e operadores.

MARÇO 

Folia carnavalesca leva multidão 
à Praça de Bocage para tardes 
de brincadeira em programa com 
fantasias, espetáculos e diversões 
infantis. 

Herman José recupera máscaras 
dos principais momentos de quase 
cinquenta anos de carreira em 
espetáculo de música e humor.

Exposição “A Floresta – muito mais 
do que madeira” revela ecossistema 
florestal e principais espécies 
arbóreas da Península Ibérica.

Março Mulher 2019, programa com 
exposições, teatro, cinema, palestras, 
encontros literários e workshops, 
decorre ao longo do mês.

Campanha “Seja Jardineiro Por Um 
Dia!” desafia munícipes a pôr as mãos 
na terra e a ajudar a transformar 
espaços devolutos em jardins. 

Dia Mundial do Teatro com programa 
para todos os públicos, entre 
espetáculos cénicos e uma exposição 
dedicada ao ator Manel Bola.

“Gestão do Risco e Alterações 
Climáticas” centram a reflexão e o 
debate da II Conferência Internacional 
Riscos, Segurança e Cidadania.

Julião Adrião, médico setubalense e 
dirigente associativo, em particular 
no Grupo Desportivo “Os Amarelos”, 
morre aos 64 anos.

Comissão de moradores participa em 
audição pública na Assembleia da 
República sobre a futura Lei de Bases 
da Habitação.

M
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JUNHO 

Desenhos regressam a Setúbal na 
quinta Festa da Ilustração, em edição 
que destaca, entre outros, carreira da 
artista Cristina Sampaio.

Seis mil voluntários de todas as idades 
participam em centena e meia de 
ações de embelezamento da nona 
edição do Setúbal Mais Bonita.

Bolsa de mérito científico atribuída 
pelo Clube das Mais Belas Baías de 
Setúbal a Raquel Gaspar, responsável 
pelo projeto Ocean Alive.

Japonês Yohsuke Miyamoto e 
brasileira Ana Marcela Cunha vencem 
Setúbal Bay 2019, etapa da taça do 
mundo de natação em águas abertas.

Novo edifício, ambientalmente 
sustentável, concentra serviços 
operacionais da Junta de São 
Sebastião para melhor resposta às 
populações.

Ruben de Carvalho, jornalista e antigo 
vereador do município e deputado na 
Assembleia da República eleito pela 
CDU, morre aos 74 anos.

Setúbal assume-se como capital da 
música ibero-americana, com mais 
de duas dezenas de concertos e uma 
conferência no EXIB Música.

Sociedade Filarmónica Perpétua 
Azeitonense triunfa nas Marchas 
Populares após desfiles na Avenida 
Luísa Todi e na Praça de Touros Carlos 
Relvas.

Comitiva do governo municipal 
da cidade chinesa de Tianjin visita 
Setúbal para estabelecer projetos 
de cooperação em diversas áreas de 
atuação.

MAIO 

Certame tecnológico E-Tech Portugal, 
com mostra de produtos e projetos, 
workshops e uma conferência, revela 
“Transformação Digital”.

Setúbal assume compromisso de 
município embaixador da vacinação 
ao integrar uma rede pioneira criada 
pela Direção-Geral da Saúde.

Estudo de mobilidade e 
estacionamento para o Bairro Afonso 
Costa apresentado em reunião da 
Câmara Municipal com moradores.

Conjunto de exposições “Reflexos da 
Galeria Ratton 1987-2018”, patente em 
vários espaços da cidade, premiado 
no projeto SOS Azulejos.

Marca comum “Território Arrábida – 
Património Partilhado” une Setúbal, 
Palmela e Sesimbra na promoção de 
projetos intermunicipais.

Músico Sérgio Godinho apresenta 
livro “Estocolmo” em sessão do ciclo 
Muito Cá de Casa, que põe autores à 
conversa com o público. 

Regimento de Engenharia n.º 1 do 
Exército coopera na defesa da floresta 
com a beneficiação de caminhos do 
Parque Natural da Arrábida.

Marco Miguel e Ana Lopes, que 
estabeleceu novo recorde na prova 
feminina, vencem emblemática Alegro 
Meia Maratona de Setúbal.

Músicos conceituados juntam-se a 
formações profissionais e amadoras 
para proporcionarem Festival de 
Música de Setúbal 2019.

ABRIL  

Passe único Navegante revoluciona 
utilização, a preços reduzidos, dos 
transportes na Área Metropolitana de 
Lisboa, incluindo Setúbal.

“Calafate, o Cantador da Cidade”, com 
letra de Natália Abreu Laureano e 
música de Artur Jordão, eleita Grande 
Marcha de Setúbal 2019.

Setúbal vence em seis das catorze 
categorias de reconhecimento de ícones 
de referência nacional no segundo 
Portugal Cinco Estrelas Regiões.

Setúbal no Top 10 nacional dos 
municípios mais apelativos para viver, 
visitar e investir ao subir ao 9.º lugar no 
Portugal City Brand Ranking.

Exposição junta, no Museu do 
Trabalho Michel Giacometti, fotografias 
sobre Carlos Velez, desportista 
internacional de motociclismo e 
karting. 

Setúbal Triathlon repete sucesso na 
terceira edição da prova de triatlo 
longo, com oitocentos atletas em 
desafio de superação física e mental.

Governo de Moçambique elogia 
ajuda do município a Quelimane no 
âmbito de campanha solidária para 
angariação de diversos bens.

Concelho celebra 45 anos do 25 de 
Abril e 90 do nascimento de Zeca 
Afonso com programa de atividades 
ao longo do mês. 

Jogos do Sado regressam com mais 
de duas dezenas de eventos entre 
abril e outubro com enfoque na 
náutica e no desporto de natureza.
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AGOSTO 

Mais de 441 mil pessoas passam 
pela Feira de Sant’Iago, durante 16 
dias, em edição dedicada a vinhos e 
gastronomia da região.

Obra de regularização do troço final 
da Ribeira da Figueira e bacias de 
retenção, para prevenção de cheias na 
cidade, chega à zona da Algodeia. 

Ateliers de Verão 2019 encerram em 
espetáculo que mostra algumas das 
atividades realizadas pelos mais de 
quinhentos participantes.

Arte urbana transforma montras de 
quatro dezenas de estabelecimentos 
comerciais do centro histórico em 
galeria a céu aberto.

Setúbal Cantofest leva concertos 
de ópera a vários espaços e 
equipamentos, com mais de duas 
dezenas de cantores líricos de todo o 
mundo. 

Sismo de intensidade 2,9 na escala 
de Richter, com epicentro a cerca de 
oito quilómetros a sudeste de Setúbal, 
registado às 08h26 de dia 23.

Festival Internacional de Teatro 
de Setúbal – XXI Festa do Teatro 
proporciona perto de quatro dezenas 
de atividades em vários espaços.

Café-bar e mercearia Cais da Gávea, 
no exterior do EcoParque, reabre ao 
público com mais valências, um novo 
conceito e redecorado.

Estrelas da Eurovisão dão espetáculo 
na décima primeira edição do 
Eurovision Live Concert, em noite 
de nostalgia dedicada à música 
eurovisiva.

JULHO  

Escolinha da Mercearia, projeto 
pedagógico do município na 
Mercearia Confiança de Troino, com 
ateliers e visitas guiadas para escolas.

“Acontece” é nova agenda digital 
de eventos culturais de lazer 
dos concelhos da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal.

Comissão Consultiva do Plano Diretor 
Municipal de Setúbal emite parecer 
favorável condicionado a proposta de 
revisão do PDM e relatório ambiental.

TAS estreia nova produção “Faith 
Healer – Terapia das Almas” em 
sessão esgotada, com monólogos de 
Célia David, Duarte Victor e Miguel 
Assis. 

Projeto Ciclop7, da marca Território 
Arrábida, cria novas soluções de 
mobilidade urbana entre Avenida 5 de 
Outubro e limite norte do concelho.

Ministra do Mar inaugura renovada 
Rampa das Baleias, ponto de acesso 
em Setúbal para a náutica de recreio 
no Estuário do Sado.

Primeira edição da Mostra de Artes 
Performativas em Setúbal com uma 
dezena de performances artísticas 
apreciadas por 2700 pessoas.

Espaço público de lazer “Sonho de 
Gerações” devolvido à população 
com novo parque infantil e circuito de 
manutenção física.

Carlos Pita, destacado empresário 
setubalense do ramo da ótica e 
dirigente do Vitória Futebol Clube, 
morre aos 74 anos.

SETEMBRO 

Nova temporada cinematográfica do 
cineasta e crítico Lauro António leva 
ao Luísa Todi seleção pessoal de 
obras, intitulada “Filmes que Amo”.
 
Rampa da Arrábida, em edição de 
homenagem ao antigo empresário e 
piloto Pedro Queiroz Pereira, consagra 
João Fonseca como vencedor.

Espaços municipais abertos a visitas, 
fotografias do antigamente e mérito 
distinguido nas comemorações do 
Dia de Bocage e da Cidade.

Túneis rodoviários da Figueirinha 
embelezados com murais da autoria 
do artista Smile inspirados nos 
desportos da Arrábida e no fundo do mar.

V Conferência Anual de Educação de 
Setúbal sobre “Educar na Cidade, A 
Cidade que Educa” analisa, debate e 
reflete desafios do ensino.

Setúbal celebra a vida com a oferta 
de mimos em Bebé Box preparada 
para recém-nascidos e familiares 
no puerpério do Hospital de São 
Bernardo.

Festa da Flor regressa à Praça de 
Bocage mais atrativa e participada, 
com arte efémera, instalações artísticas 
e exposições de plantas e de flores.

Novos embaixadores de Setúbal, 
entre mais de uma centena de 
personalidades, empossados com a 
responsabilidade de promoção do 
concelho.

Visitas a navios emblemáticos, 
conferências e passeios em 
embarcações tradicionais atraem 
multidão à Semana do Mar 2019.
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DEZEMBRO 

Setúbal apontada como exemplo em 
termos de governança local, com 
adoção de políticas e valores positivos 
do modelo de cidade educadora.

Terminal Interface de Setúbal, 
investimento superior a quatro 
milhões de euros, em obra para 
juntar modos ferroviário e rodoviário.

Trabalho sobre azulejos da igreja 
do Convento de Jesus reconhecido 
pela Cúria Romana com o prémio 
Academias Pontifícias do Vaticano.

Empresas e instituições da região 
participam em workshop sobre 
medidas de mitigação das alterações 
climáticas, do projeto internacional 
BEACON.

Espaço público dos bairros dos 
Pescadores e Grito do Povo devolvido 
à população com condições 
renovadas que dão primazia ao 
usufruto.

Camila Vitorino, eleita Miss Queen 
Portugal 2019, representa o país nos 
maiores certames internacionais de 
beleza de todo o mundo.

Autarquia leva alegria e esperança ao 
Serviço de Pediatria do Hospital de 
São Bernardo, com presentes para 
crianças e jovens em internamento. 

Comunidade de hortelões das Hortas 
Urbanas de Setúbal doa mais de 40 
quilos de produtos hortícolas para 
famílias carenciadas do concelho.

Mais de cinquenta mil pessoas 
recebem novo ano em noite de festa 
na frente ribeirinha, com concertos e 
espetáculo pirotécnico sobre a baía.

NOVEMBRO 

Porto de Setúbal recebe pela primeira 
vez navio-cruzeiro de médio porte, 
rumo a viagem oceânica com destino 
a Montevideu, no Uruguai.

Sofia Silva e Rafael Gil vencem na 
regressada e emblemática prova de 
natação em águas abertas Travessia 
do Sado a Nado. 

Escultor Pedro Marques ganha prémio 
do público na Bienal de Montreux, na 
Suíça, com peça que representa uma 
garrafa de Moscatel.

XI edição do Concurso de Fado de 
Setúbal consagra como vencedora, 
em gala na Capricho Setubalense, 
jovem de 17 anos Catarina Dionísio.

Jovens setubalenses premiadas em 
concurso internacional “A Europa nos 
Nossos Sonhos”, do projeto “Future of 
Europe – Reload”.

Meio milhar de pessoas participa nas 
diversas atividades do ano zero de 
O Som da Tinta – Festival de Poesia 
Contemporânea de Setúbal.

Árvore de Natal gigante, pista de 
gelo, mercado, espetáculos infantis 
e iluminação por toda a cidade no 
Setúbal Christmas Fest.

Moradores decidem mais de sete 
dezenas de novas ações a dinamizar 
no território da Bela Vista no 5.º 
Encontro Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Convívio juvenil marca o arranque 
oficial do funcionamento do novo 
campo do Club de Rugby de Setúbal, 
na zona norte da Algodeia.

 

OUTUBRO  

Investimento de 2,5 milhões de euros, 
com financiamento, otimiza sistema 
de saneamento urbano e melhora 
qualidade ambiental do concelho.

Cruzeiro do Convento de Jesus 
relocalizado em complexa operação 
de engenharia integrada na 
empreitada de requalificação da área.

Instituto Politécnico de Setúbal 
celebra 40 anos ao serviço do ensino 
e da qualificação em sessão solene de 
abertura do ano académico. 

Qualidade da oferta desportiva 
reforçada com renovação de três 
equipamentos beneficiados, na Cova 
da Canastra, nas Amoreiras e em 
Vanicelos.

Setúbal é quartel-general das 
comemorações Dia do Exército 2019, 
em programa de atividade intensa 
que mostra capacidade militar.

Inédito Film Fest – Festival de Cinema 
Musicado ao Vivo dá cartas com mais 
de duas dezenas de cine-concertos, 
palestras, oficinas e exposição.

Complexo Desportivo Municipal 
Supera Setúbal, equipamento 
qualificador e de atração de novos 
investimentos, em construção na 
Praça de Portugal.
 
Câmara Municipal de Setúbal 
distinguida com prémio Educação 
Ambiental, pelas boas práticas e 
decisões ambientais desenvolvidas no 
concelho.

Artur Pizarro, Cristiano Rios e 
Orquestra Metropolitana de Lisboa 
protagonistas das V Jornadas de 
Música de Câmara de Setúbal.

M
ÊS

 A
 M

ÊS
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Setúbal continua o caminho de 
crescimento sustentado e dá passos 

largos na afirmação enquanto destino 
turístico de excelência. O usufruto das 
praias, com conforto e em segurança, 

tem aliado forte na consolidação de 
um conjunto de medidas estratégicas 

do programa Arrábida sem Carros. 
A cidade pulsa em atividade ao longo 

de todo o ano e promove o melhor 
da região, com eventos para todos os 

públicos que garantem a fruição no 
concelho e apaixonam cada vez mais 

os visitantes
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TURISMO
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Mobilidade segura e sustentável no acesso às praias. Este 
é o desígnio da estratégia municipal Arrábida Sem Carros, 
com restrições de circulação e de estacionamento, que 
a autarquia promoveu, com sucesso, pelo segundo ano 
consecutivo, durante a época balnear.

Depois de um ano zero com soluções que garantiram 
retorno, a estratégia rodoviária foi, em 2019, consolidada 
e trouxe um conjunto de investimentos qualificadores que 
reforçaram as condições de usufruto de um património 
natural que é de todos.

A Estratégia Municipal para uma Mobilidade Segura 
e Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de 
Setúbal colocou um ponto final no trânsito caótico e 
no estacionamento anárquico, alcançados através de 
restrições ao trânsito entre a Figueirinha e o Creiro e na 
zona do Portinho da Arrábida.

Para desfrutar, sem stress, das praias, os utilizadores 
são encorajados a utilizar os transportes públicos, com 
ligações a partir de Setúbal e de Azeitão, com origem em 
parques de estacionamento de retaguarda, bem como os 
serviços vaivém entre praias.

ARRÁBIDA ACESSÍVEL



14

O Arrábida Sem Carros assenta num conjunto de medidas 
que garantem o acesso às praias em condições de 
segurança e em respeito pela natureza, desenvolvidas 
em torno da restrição da circulação automóvel entre a 
Figueirinha e o Creiro, com um serviço de vaivém gratuito 
entre estas duas praias.

O plano foi pretexto para a concretização de várias 
intervenções qualificadoras nas praias e noutros locais do 
Parque Natural da Arrábida.

Um novo passeio pedonal na EN10-4 reforçou as 
deslocações em modos suaves no troço entre o restaurante 
A Restinguinha e a Praia de Albarquel, zona balnear agora 

dotada de infraestruturas de saneamento básico e de 
instalações sanitárias definitivas, tal como a Figueirinha.

As beneficiações contemplaram ainda o Parque de 
Merendas da Comenda, que, entre outros, recebeu novo 
mobiliário, enquanto em Galapos as escadas de acesso à 
praia foram renovadas.

No Portinho da Arrábida, além da nova ponte/cais para 
acostagem de embarcações de recreio, a funcionar e com 
gestão protocolada com a Associação Baía de Setúbal, foi 
instalado um passadiço em deck com guardas de frente 
de mar.
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A excelência esteve à mesa, ao longo de 2019, com um 
conjunto de iniciativas no âmbito do programa e da marca 
Setúbal Terra de Peixe, destinada a valorizar as atividades 
marítimas e a promover a região como destino turístico de 
excelência.

Festivais gastronómicos e palestras foram algumas das 
iniciativas dinamizadas com o objetivo de reforçar o 
posicionamento de Setúbal a nível da gastronomia, 
sobretudo através da riqueza singular dos produtos do 
mar, bem como estimular a restauração e o comércio local.  

Entre a confeção tradicional e receitas mais arrojadas 
e inovadoras, um conjunto de semanas gastronómicas 
esteve em destaque em dezenas de restaurantes do 
concelho, que deram a provar o que de melhor é gerado 
pela costa setubalense.

TERRA DE MAR
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O choco mostrou, de 23 a 31 de março, que não é só frito, 
enquanto a caldeirada foi rainha das ementas entre 27 
de abril e 5 de maio. O carapau e a sardinha repartiram 
atenções no calor do verão, de 24 de agosto a 1 de 
setembro, enquanto a ostra imperou de 5 a 13 de outubro. 
Já o salmonete esteve em destaque de 1 a 10 de novembro. 

As semanas gastronómicas incluíram ainda sessões de 
culinária ao vivo e degustações comentadas, sempre na 
Casa da Baía, com chefs a desvendarem segredos da 
cozinha e a partilharem com o público sabores intensos 
de Setúbal, uma terra feita de mar.
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Além das semanas gastronómicas, o programa Setúbal 
Terra de Peixe contou com o ciclo “Mar à Conversa”, 
realizado entre maio e novembro, na Casa da Baía e no 
auditório do Mercado do Livramento, para debater temas 
relacionados com a atividade piscatória.
 
A primeira, a 23 de maio, analisou a “Produção e 
crescimento da ostra em Setúbal” com o contributo do 
especialista Ricardo Salgado, responsável pelo projeto de 
investigação OSTRAQUAL – Valorização e Promoção da 
Qualidade das Ostras de Aquacultura da Região do Sado 
e Mira.

A 11 de junho, foram abordadas “Oportunidades de 
formação na área do mar em Setúbal” e, a 23 de 
junho, Natália Henriques, da ADREPES, falou sobre 
“Financiamento da Economia do Mar na Península de 
Setúbal através do DLBC Costeiro – ADREPES”. Já a 18 de 
outubro, houve a apresentação do projeto HAChoco, por 
Mafalda Guedes.

O ciclo culminou a 21 de novembro, Dia Mundial da 
Pesca, com a tertúlia “A Mulher e o Mar”, que promoveu 
o diálogo e a reflexão sobre questões relacionadas com 
a desigualdade entre homens e mulheres na indústria da 
pesca, nomeadamente nas práticas salariais.
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CONSUMO RESPONSÁVEL

Setúbal foi concelho pioneiro numa iniciativa relacionada 
com o consumo responsável e sustentado de pescado, 
realizada a 27 de setembro, em vários restaurantes da 
cidade. 

“Somos, desde sempre, uma terra de peixe e de pescadores. 
Temos todo o interesse em preservar este extraordinário 
recurso, utilizando-o cada vez mais no respeito pelas regras 
de sustentabilidade”, destacou a presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, na apresentação da ação.

A primeira Fish Day a decorrer no país, organizada pela 
Associação Natureza Portugal, representante nacional da 
World Wildlife Fund, com o apoio da Câmara Municipal, 
assentou no mote “Peixe e Marisco Sustentável para a 
Natureza e para as Pessoas”.  

Ao longo do dia, doze estabelecimentos apresentaram 
uma “Ementa Fish Day”, com sugestões de pratos que 
valorizaram o consumo responsável e sustentável de peixe, 
tendo em conta as preocupações de sustentabilidade, 
como dimensão da espécie e origem e certificação do 
pescado.

LISBOA
PROVA

PEIXE
SADINO
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CONFRARIA 
ELEVA PESCADO

Setúbal marcou presença no Peixe em Lisboa 2019, pela 
primeira vez, em stand próprio, com aulas de culinária 
e receitas locais de peixe, umas tradicionais, outras 
inovadoras.

No festival gastronómico, realizado entre 4 e 14 de abril, 
no Pavilhão Carlos Lopes, dedicado aos produtos do mar 
português, o município promoveu a marca Setúbal Terra 
de Peixe.

A ostra do Estuário do Sado recebeu destaque suplementar 
numa aula de cozinha ao vivo no segundo dia do certame, 
dinamizada pelos chefs Célia Rodrigues e Luís Barradas, 
da Neptun Pearl.

A participação de Setúbal na 12.ª edição do evento 
organizado pela Associação Turismo de Lisboa, além de 
aulas de cozinha, contou com demonstrações dos chefs 
Mickael Moreira e João Salgado, que despertaram os 
cinco sentidos dos visitantes com choco.

Setúbal foi entronizada na Confraria do Peixe – Nobre 
Confraria Gastronómica do Melhor Peixe do Mundo em 
cerimónia realizada a 27 de junho, no Parque Urbano de 
Albarquel. 

O presidente da confraria, António Matos Cristóvão, 
entregou as insígnias ao vice-presidente da Câmara 
Municipal, Manuel Pisco, que leu um compromisso de 
honra, o qual assegura que a autarquia vai continuar a 
promover a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

“Em Setúbal somos abençoados com algumas maravilhas 
da natureza, entre as quais o pescado. O reconhecimento 
da Confraria do Peixe dá-nos mais vontade para reconhecer 
o pescado de Setúbal como um dos melhores do mundo”, 
sublinhou.
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FLORES COM ARTE
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Arte efémera, instalações artísticas e exposições de 
plantas e de flores foram alguns dos atrativos da Festa da 
Flor, realizada nos dias 20 e 21 de setembro, em edição 
mais atrativa e participada, com a emblemática Praça de 
Bocage a ser transformada no principal jardim do certame.

Defronte do edifício sede da Câmara Municipal foi 
construído um tapete colorido com mais de nove mil 
flores, idealizado por Isabel Curto Castan. 

A escassos metros deste tapete florido, no centro da 
Praça de Bocage, mais de três dezenas de expositores 
mostraram produtos e serviços relacionados com flores. 

O município convidado a participar na edição 2019 da Festa 
da Flor foi a Horta, que apresentou ao público hortênsias 
e próteas, duas espécies florais típicas daquela região 
açoriana. 

Além da vertente expositiva, o certame contou com um 
conjunto de iniciativas variadas, entre animação de rua 
e ateliers, palestras, workshops e atividades para as 
crianças, em espaços como a Casa da Cultura e os Paços 
do Concelho.
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SUCESSO 
NA MIRA
O reconhecimento de que Setúbal está a trabalhar para 
o desenvolvimento de uma estratégia de planeamento 
turístico do território eficaz foi evidenciada a 18 de 
setembro, na Casa da Baía, na apresentação dos resultados 
preliminares do projeto Target. 

O projeto de investigação Target – Tourism Advanced 
Research for Governance Enhancement, lançado em 
outubro de 2017, visa desenvolver uma proposta de 
modelo de governação para as autarquias facilitador da 
criação de negócios turísticos inovadores e sustentáveis 
nos municípios de Setúbal e Cascais.
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OLHARES 
NATURAIS
Cerca de 1500 pessoas passaram pelo cais 3 do porto de 
Setúbal, a 9 e 10 de novembro de 2019, 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
.
Workshops, ateliers para crianças, palestras, minicursos, 
sessões de anilhagem e iniciativas de educação ambiental 
fizeram parte do certame, que, na feira realizada à beira-
-rio, 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.
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OCEANOS 
NA TELA

Setúbal recebeu, a 16 de novembro, a última sessão da 
digressão portuguesa do Ocean Film Tour 2019, evento 
destinado a despertar consciências para a importância 
da preservação dos oceanos através da exibição de 
documentários e da apresentação de projetos ambientais.

Na sessão realizada no Cinema Charlot – Auditório 
Municipal, destaque para a exibição de seis documentários 
que despertaram a atenção do público para a riqueza 
singular dos oceanos, através de temas como a vida 
oceânica, os desportos náuticos, a aventura e as ações 
ambientais.

RESERVAS  |      T. (+351) 289 009 400      E. book@lunahoteis.com

O seu hotel no centro da cidade

www.lunahoteis.com

Esperança Centro Hotel
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MODA 
EM DESFILE
Novas tendências da moda primavera/verão de lojas de 
roupa da Baixa e de outros estabelecimentos comerciais 
da cidade, a par de criações de jovens estilistas estiveram 
em destaque, nos dias 3, 4 e 5 de maio, no Setúbal Fashion 
Weekend 2019.

Mais de sete mil pessoas passaram pelo evento, 
organizado pela Câmara Municipal em colaboração com 
os comerciantes da Baixa da cidade e com a associação 
Derivastatus, que decorreu no cais 3 do porto de Setúbal, 
com mais de duas dezenas de desfiles de moda infantil, 
juvenil e de adultos.

Peças sustentáveis, coleções de fitness, artigos femininos, 
vestuário infantil, fatos de banho e tecidos africanos 
estiveram em destaque nos desfiles, que incluíram 
espetáculos de música e de dança e uma demonstração 
de zumba. 

No desfile de encerramento, o evento atribuiu prémios 
às manequins setubalenses Marta Alves, Bárbara Gavaia, 
Rachel Cruz e Inês Ildefonso.

Durante os três dias do certame, houve ainda espaço para 
tatuagens ao vivo e workshops de estética, cosmética, 
cabeleireiro, bijutaria e automaquilhagem.
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BELEZA COM TALENTO

O concurso de beleza Elite Model Look Portugal escolheu 
Setúbal, pela segunda vez consecutiva, como palco para a 
final nacional, realizada a 14 de julho, na Casa da Baía.

Os vencedores, Juliana Pinheiro e Edmilson Tavares, 
destacaram-se nos dezasseis finalistas, com idades dos 16 
aos 21 anos, e que representaram, posteriormente, o país 
na final mundial do Elite Model Look.

Com apresentação do modelo e ator Ruben Rua, o evento 
contou com a participação do diretor da Elite Lisboa, Hélio 
Bernardino, e da modelo Jani Gabriel.

Também a presidente da Câmara Municipal, Maria das 
Dores Meira, e dezenas de convidados do mundo da moda 
e da televisão, como Isabela Valadero e João Catarré, 
marcaram presença no evento.

Em Portugal, o Elite Model Look já lançou carreiras de 
nomes como Soraia Chaves, Ruben Rua, Victoria Guerra e 
Sofia Aparício.
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Mariza dos Santos, 21 anos, da Moita, foi eleita a 13 de 
abril a representante do distrito de Setúbal no concurso 
nacional de beleza Miss Portuguesa 2019, em cerimónia 
realizada no Hotel do Sado. 

A agente da PSP foi a grande vencedora da noite, enquanto 
Maria Bragança, 21 anos, de Setúbal, foi escolhida como 
primeira-dama de honor e Natalina Machado, 23, de 
Alcochete, como segunda.
 
A cerimónia do concurso Miss Portuguesa Setúbal 2019, 
na qual participou o vice-presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Pisco, contou com desfiles de moda das candidatas 
com diversos tipos de roupa.

MISS DISTRITAL

RAINHA ELEITA
Camila Vitorino, 20 anos, natural de Setúbal, 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, nomeada em setembro pela Câmara Municipal 
uma das embaixadoras de Setúbal, ouviu o seu nome 
anunciado como a Miss Queen Portugal 2019, numa gala 
realizada no dia 30 de novembro, em Oliveira do Hospital.

Camila Vitorino, em 2017 coroada Miss Planet, já havia 
ganho a fase regional da Miss Queen, em outubro, em 
Setúbal, pelo que ficou automaticamente apurada para a 
final nacional.
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ARTE MOTARD 
À BEIRA-RIO
O centro das atenções dos entusiastas da personalização 
de motos voltou a estar no Setúbal Custom Weekend, 
realizado a 28 e 29 de setembro, na Praia da Saúde. 

Durante dois dias, houve cortes de cabelo específicos, 
tatuagens, artes gráficas, artesanato em metal e pele e, 
claro, motos alteradas ao gosto de cada proprietário.

Além da participação de costumizadores amadores no 
concurso Backyard Builders, a sexta edição do maior 
evento nacional dedicado à customização abre as portas 
à competição dos profissionais, num bike show onde 
competiram pelo título de Best Bike SCW2019 e por um 
prémio monetário.

No plano musical, o cartaz do certame organizado pela 
autarquia e pela Harley Riders Setúbal reservou atuações 
de bandas rock’n’roll.

O certame contou, igualmente, com stands de street food, 
demonstrações de personalização ao vivo, como pintura 
a aerógrafo, pinstriping e posca, gravação em metal e 
trabalhos em pele, barbeiros, stands de venda de roupas 
e acessórios vintage e uma exposição de carros clássicos..
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DIVERSÃO
SAI À RUA

O Setúbal na Rua, programa municipal que promove o 
usufruto do centro histórico e da zona ribeirinha da cidade, 
proporcionou um conjunto de atividades culturais e 
desportivas em diversos locais.

A Noite Azul, um dos pontos altos, levou uma enchente 
ao centro histórico, no dia 6 de julho, com animações 
itinerantes e espetáculos musicais. 

Um concerto com os Blasted Mechanism, a 28 de 
setembro, na Avenida Luísa Todi, foi um dos principais 
atrativos da muito concorrida Noite Sadina. 

Além deste concerto, que juntou mais de duas mil 
pessoas, a Noite Sadina incluiu duas paradas entre a frente 
ribeirinha e o lado poente da Avenida Luísa Todi, com 
beatbox, danças urbanas e demonstrações de parkour.

Centenas de pessoas concentraram-se a 13 de julho, na 
Praça de Bocage, defronte dos Paços do Concelho, para 
assistirem a um espetáculo composto por canções de 
Coimbra, guitarradas e poesia, na VI Serenata do Fado de 
Coimbra.
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SANT’IAGO 
COM SABOR
Um total de 441 mil e 167 visitantes fizeram o sucesso da 
Feira de Sant’Iago 2019, realizada entre 20 de julho e 4 de 
agosto, este ano com mais sabor proporcionado pelo tema 
“Gastronomia”.

Espetáculos musicais, tasquinhas gastronómicas e 
divertimentos para todas as idades, incluindo uma roda 
gigante, foram alguns dos atrativos dos 16 dias de feira. 

A última noite do certame voltou a ser a mais concorrida, 
com o concerto de Gabriel O Pensador a ser um dos 
principais atrativos para os 42 mil e 567 visitantes.
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Destaque para outras duas noites com mais de 40 mil 
pessoas nos registos diários, casos dos dias 1 e 3 de 
agosto, em que houve espetáculos com, respetivamente, 
Calema e Ciganos d’Ouro.

Com uma média diária superior a 27 mil e 500 pessoas, pelo 
palco principal da feira passaram ainda nomes como Sérgio 
Godinho, Anselmo Ralph, Toy, Orelha Negra, Nilton, David 
Fonseca, Ana Malhoa, Virgul, Bárbara Bandeira e Paus.

O tema “Gastronomia” surpreendeu os visitantes em 
espaço dedicado, de conceção arrojada, à entrada, e que 
partilhou, todas as noites, sabores da região setubalense, 
com showcookings por chefs, com provas de vinhos incluídas.

A diversidade gastronómica de Setúbal e a 
multiculturalidade que a caracteriza, bem como a de 
algumas cidades nacionais e estrangeiras geminadas com 
o município sadino estiveram em evidência neste espaço.
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FESTAS COM
TRADIÇÃO

Dias de convívio, noites de animação. De maio a 
setembro, a festa foi uma constante nas ruas do 
concelho com propostas para todos os públicos. 
Em terra ou no rio, as festividades que, ano após 
ano, celebram e renovam a crença e a devoção 
religiosa, deram música e bailes, gastronomia 
típica, artesanato e produtos regionais. Sempre 
no calor do verão.
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TRADIÇÕES, SABORES E AROMAS

Gastronomia, artesanato, música, ateliers, jogos tradicionais 
e exposições animaram, nos dias 24, 25 e 26 de maio, mais 
uma edição do Tradições, Sabores e Aromas de Azeitão, 
em Vila Nogueira. 

A festa do Manel da Horta, organizada pela Junta de 
Freguesia de Azeitão com apoio da Câmara Municipal, 
levou ao rossio o melhor dos produtos locais e da Serra da 
Arrábida e recriou a vida no campo e o espírito de aldeia. O 
programa deste ano assinalou o Dia Europeu dos Parques 
Naturais com uma exposição por alunos sobre a Arrábida.

SENHOR JESUS DO BONFIM

Devoção, crença e fé marcaram a Festa do Senhor Jesus 
do Bonfim. O ponto alto da celebração religiosa decorreu 
a 26 de maio, com uma procissão pelas ruas da cidade. 

Depois de uma eucaristia celebrada na Igreja de Santa 
Maria, um cortejo religioso saiu do Largo da Sé e atravessou 
ruas da Baixa, incluindo a Avenida Luísa Todi, em direção 
ao Jardim Engenheiro Luís da Fonseca, na beira-mar. Ali, 
em encontro com a imagem de Nossa Senhora do Cais, 
decorreu a bênção do rio e das artes marítimas.

SÃO GABRIEL EM FESTA

Noites de baile, espetáculos musicais, tasquinhas 
gastronómicas e a 15.ª edição do concurso Miss Coletividades 
de Setúbal marcaram o São Gabriel em Festa 2019. 

O certame, realizado entre 29 de maio e 2 de junho e entre 
os dias 7 e 9 de junho, contou com bailes, entre outros, 
por Luís Patrão, João Tendeiro e pelo Duo Ricardo e Jorge, 
assim como concertos por Jorge Nice, Tina T e Eduardo 
Sant’ana. O certame foi organizado pelas Águias de São 
Gabriel, com o apoio da Câmara Municipal e da União das 
Freguesias de Setúbal.
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FESTA DO MORANGO

A Festa do Morango regressou, nos dias 14, 15 e 16 de junho, 
ao Parque Urbano de Brejos de Azeitão, com três dias de 
animação, espetáculos musicais, bailes, demonstrações 
desportivas e de dança, além das tradicionais tasquinhas 
de gastronomia e artesanato. 

O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Azeitão, 
que exalta a qualidade do morango produzido na zona, 
abriu com uma arruada pelos Gaiteiros da Bardoada e 
inclui, além de bailes com Tozé e Dina, Manuel Marques e 
Ricardo Laginha, um concerto com Olavo Bilac.

Gastronomia, música e muitas atividades animaram o 
Fest’Asso, realizado de 22 de junho a 7 de julho, no Largo 
José Afonso. A festa, organizada pela União das Freguesias 
de Setúbal, com o envolvimento de coletividades, deu 
a conhecer o trabalho desenvolvido pelo movimento 
associativo e mantém vivas as tradições populares locais. 

Além das tasquinhas gastronómicas, o Fest’Asso 
proporcionou espetáculos musicais, animações infantis 
e demonstrações das atividades desenvolvidas pelas 
coletividades, nomeadamente na área desportiva.

Espetáculos musicais, um desfile de marchas populares, 
celebrações religiosas, tasquinhas e venda de artesanato 
marcaram as Festas de Arrábida e Azeitão, entre 4 e 7 de 
julho, no rossio de Vila Nogueira. 

O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Azeitão, 
com apoio da Câmara Municipal, abriu com uma arruada 
pela Capricho Dixie Band, seguido de um concerto com 
Toy e um baile. O programa contou ainda com uma missa 
na Igreja de São Lourenço e a partida do Círio de Nossa 
Senhora da Arrábida para o Convento da Arrábida.

O dinamismo do movimento associativo da freguesia 
de São Sebastião esteve em destaque na 17.ª edição da 
Festanima, entre 5 e 14 de julho, nas Escarpas de Santos 
Nicolau, com muita animação, gastronomia e música. 

O certame organizado pela Associação de Festas 
Populares de São Sebastião com as parcerias da Junta 
de Freguesia e da Câmara Municipal, contou com os 
habituais sabores e petiscos da região, além de noites de 
bailes e um espetáculo de fogo de artifício num dos locais 
privilegiados para observação do Sado e da cidade.

FEST’ASSO

ARRÁBIDA E AZEITÃO

FESTANIMA
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NOVO CÍRIO DA ARRÁBIDA

O círio marítimo em honra de Nossa Senhora da Arrábida 
foi o ponto alto de um certame realizado entre os dias 9 
e 14 de julho, organizado por uma comissão de festas em 
parceria com a União das Freguesias de Setúbal. 

O Novo Círio de Nossa Senhora da Arrábida, que nos 
últimos anos recuperou a tradição de outros tempos 
ligada aos círios de barcos de pesca engalanados, encheu 
o Sado de cor no dia 14. O cortejo começou na Doca dos 
Pescadores e terminou na Praia do Creiro, para depois 
continuar por terra rumo ao Convento da Arrábida.

Atuações musicais, dança, gastronomia, venda de 
artesanato e bailes todas as noites animaram as Festas 
de São Simão, no Parque da Cooperativa de Vendas de 
Azeitão, nos dias 2, 3 e 4 de agosto. 

O tradicional desfile da banda da Sociedade Filarmónica 
Providência marcou a abertura oficial do certame, 
organizado pela Junta de Freguesia de Azeitão, que contou 
ainda com stands gastronómicos e diversão para os mais 
novos. O último dia foi destinado a eventos religiosos, com 
destaque para a celebração da tradicional missa campal.

Uma missa solene, música, divertimentos, tasquinhas 
gastronómicas e venda de artesanato marcaram, a 9 e 10 
de agosto, a Festa de São Lourenço, no Azeitão Bacalhôa 
Parque. 

As festividades, organizadas pela Paróquia de Azeitão, 
com apoios da Junta de Freguesia de Azeitão e da 
Câmara Municipal, incluíram as atuações, entre outros, 
dos FunParra, da Orquestra Ligeira Bohemia e dos Contra-
Ponto, e uma aula de zumba. Destaque ainda para a missa 
campal em honra do padroeiro São Lourenço, que encheu 
o Azeitão Bacalhôa Parque.

A Festa de Nossa Senhora da Conceição uniu as aldeias 
da Piedade, de São Pedro e da Portela entre os dias 14 e 
17 agosto. 

O evento, que inclui missa campal e uma procissão de velas 
em honra de Nossa Senhora da Conceição, realizou-se 
junto da Capela de São Pedro, na Aldeia da Piedade, com 
quermesse, petiscos tradicionais nas várias tasquinhas 
instaladas no recinto e bailes a garantir animação musical. 
Este ano, as festividades procuraram angariar fundos para 
as obras de restauro da centenária Capela de São Pedro.

SÃO SIMÃO

SÃO LOURENÇO

SENHORA DA CONCEIÇÃO
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MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA

Os sabores do Estuário do Sado foram degustados na 
20.ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca, a 23, 24 e 
25 de agosto, num evento que mostrou o dinamismo 
do movimento associativo das freguesias do Sado e de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. 

A gastronomia, aliada a muita animação com concertos, 
artesanato, dança e atividades desportivas, foi o principal 
ingrediente. Destaque ainda para concursos que 
distinguiram os melhores pratos, licores e doces servidos 
no certame que promove a valorização do Estuário do 
Sado.

ROSÁRIO DE TROIA 

Perto de duas centenas de embarcações de pesca e 
de recreio engalanadas participaram no círio fluvial de 
encerramento das Festas de Nossa Senhora do Rosário 
de Troia, que, a 19 de agosto, trouxe a imagem da santa 
padroeira dos pescadores a Setúbal. 

A procissão de barcos foi recebida por centenas de 
pessoas ao longo da zona ribeirinha, com lenços brancos 
para acenar à imagem de Nossa Senhora do Rosário de 
Troia, ponto alto da tradicional festa de fé e de convívio da 
comunidade piscatória, realizada nos dias 17, 18 e 19 de 
agosto.

SENHORA DA SAÚDE

As cavalhadas à antiga portuguesa foram o ponto alto 
das Festas de Nossa Senhora da Saúde, entre 5 e 8 de 
setembro, junto da Igreja de S. Simão, em Vila Fresca de 
Azeitão. 

A festividade, com 296 anos de história, contou com 
espaços de artesanato, tasquinhas gastronómicas e 
atuações musicais. A tradicional procissão que percorre as 
ruas de Vila Fresca de Azeitão, antecedida da celebração 
de uma missa, foi outro evento em destaque no certame 
organizado pela Sociedade Filarmónica Providência e pela 
Paróquia de São Simão.



Vista Panorâmica 
para toda a região

www.hoteldosado.com

SERRA DA ARRÁBIDA         ESTUÁRIO DO SADO         BAÍA DE SETÚBAL 

Sem título-5   1 24-01-2020   17:48:33



40

NATAL DE LUZ
A cidade sentiu, viveu e partilhou a quadra natalícia 
com o programa de animação Setúbal Christmas Fest, 
entre novembro e janeiro, que envolveu setubalenses e 
visitantes da cidade no verdadeiro espírito de Natal.

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.

A árvore, com 34 metros de altura, ostentando 48 mil 
lâmpadas LED azuis e brancas e 240 metros de luzes néon 
azul, foi uma das principais atrações e serviu de pano de 
fundo a muitos instantâneos.
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O Mercado de Natal, instalado na Praça de Bocage, foi 
outro dos muitos atrativos do Setúbal Christmas Fest, com 
vários quiosques de comércio de artesanato e produtos 
de gastronomia da região.

Já nas ruas da Baixa realizaram-se animações itinerantes, 
entre as quais a Fábrica de Brinquedos do Pai Natal, no 
Largo da Misericórdia.

O Natal no Parque proporcionou, 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.

Novidade nesta edição foi um comboio de Natal, que 
percorreu um circuito no qual foi possível apreciar algumas 
das iluminações natalícias da cidade.
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A programação do Setúbal Christmas Fest contou ainda, 
entre outras atividades, com um conjunto de concertos 
tradicionais de Natal em espaços culturais e em igrejas e 
a habitual festa de Natal para os filhos dos funcionários da 
autarquia, com a peça infantil “Rodolfo”.

O Natal inspirou outras atividades, como o tradicional 
Espírito de Natal em Azeitão, em Vila Nogueira, organizada 
pela Junta de Freguesia de Azeitão, com um mercado, a 
Casa Pai Natal, ateliers e momentos musicais.
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Apontamentos de música, dança e teatro animaram uma 
festa natalícia desenvolvida no Museu do Trabalho Michel 
Giacometti, inserida no XX Festival ExpressArte. O Natal 
com Todos, organizado pelo município em parceria com 
a APPACDM, juntou mais de uma centena de utentes 
de todos os centros de atividades ocupacionais desta 
instituição.

Destaque ainda para o Natal com Música, na Biblioteca 
Municipal, que, além de histórias e ateliers para os mais 
novos, incluiu apontamentos de dança, literatura, música 
e teatro.

Os tradicionais cânticos das janeiras deram as boas -
-vindas a 2020 em dois apontamentos musicais, a 6 de 
janeiro, nos Paços do Concelho, com o Grupo de Cantares 
da Associação de Socorros Mútuos Setubalense e pelos 
grupos corais Os Amigos do Independente e Os Amigos 
dos Sadinos e pelo Coro do Município Afina Setúbal.
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VIVA 2020!
Mais de cinquenta mil pessoas receberam 2020 em noite 
de festa de arromba na frente ribeirinha da cidade, com 
concertos, muita animação e um espetáculo pirotécnico, à 
meia-noite, sobre o Sado. 
 
Setúbal deu as boas-vindas ao novo ano com um 
espetáculo de fogo-preso, num efeito cénico que iluminou 
uma estrutura com o nome da cidade ao mesmo tempo 
que encheu os céus de cores com o tradicional fogo de 
artifício sobre o rio Sado.

O Fim de Ano Azul de Setúbal teve como ponto de 
encontro principal a Doca dos Pescadores, onde o cantor 
cabo-verdiano Dany Silva revisitou clássicos da carreira.

A despedida de 2019 ao ritmo africano teve a companhia 
de um ecrã gigante na zona do palco, com um relógio a 
revelar a contagem decrescente para o novo ano. 

À beira-rio, os primeiros acordes musicais de 2020 ficaram 
a cargo do DJ Fridayboyz RFM Pedro Simões, com a festa 
a prolongar-se até de madrugada em diversos espaços de 
diversão noturna na Avenida Luísa Todi.
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Um navio-cruzeiro de médio porte 
escolheu Setúbal, pela primeira vez, 

como porto de partida para uma 
viagem oceânica, o que abriu novas 

rotas à exponenciação ribeirinha e 
marítima da cidade. Este desiderato 
é pautado num conjunto atividades 
para a população, de que são maior 

exemplo a Semana do Mar, que, 
entre outros, atrai centenas a visitar 

embarcações emblemáticas, e a 
Semana do Mar e do Pescador, 
de exaltação das mais vincadas 

tradições piscatórias indissociáveis da 
identidade sadina
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ECONOMIA
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ROTA DE CRUZEIRO
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O porto de Setúbal recebeu, a 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, 
uma embarcação 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 navio-cruzeiro Le 
Lyrial foi oferecido um moscatel de honra, acompanhado 
de tiras de casca de laranja, dois produtos típicos da cidade, 
e partilhada informação sobre o património singular que 
faz desta região um destino turístico de excelência. 
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MAR À VISTA

Visitas a navios emblemáticos, passeios em embarcações 
tradicionais e batismos de mar atraíram, entre os dias 19 e 
29 de setembro, milhares de pessoas à frente ribeirinha da 
cidade para participar nas atividades da Semana do Mar 
2019.

O programa, uma organização conjunta da Câmara 
Municipal, 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.
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Mais de três mil crianças dos agrupamentos de escolas 
do concelho de Setúbal participaram em batismos de mar 
e em visitas ao Vaivém Oceanário, uma novidade desta 
edição, e a embarcações, casos da caravela Vera Cruz e 
do veleiro Fryderyk Chopin.

Além da caravela portuguesa e do navio-escola polaco, 
houve visitas ao galeão Andalucia e ao navio Pogoria.

Destaque para a forte participação do público nos passeios no 
Sado a bordo de embarcações tradicionais e batismos de mar 
numa lancha de fiscalização rápida da Marinha Portuguesa.

A música voltou a merecer presença na Semana do Mar, 
com um concerto da Banda da Armada que encheu o 
Fórum Luísa Todi, sala que recebeu ainda o quinteto de 
cordas dos Solistas de Lisboa.
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A necessidade de promover o debate sobre as potenciais 
soluções para reduzir o lixo marinho foi discutida 
na 2.ª Conferência Portuguesa sobre Lixo Marinho e 
Microplásticos, realizada na Casa da Baía.

Também a épica viagem marítima realizada há quinhentos 
anos por Fernão Magalhães e as novas profissões 
marítimas estiveram em destaque com a realização do 
encontro educativo “Há + Mar”, que decorreu no Luísa Todi.

A mesma sala acolheu a conferência “De Setúbal para o 
Mundo”, na qual foi focada a internacionalização do porto 
setubalense e a relação íntima da cidade com o rio e o mar 
como fator de crescimento industrial da região do Sado.

Entre muitas outras iniciativas, o cais 2 do porto de Setúbal 
recebeu “Veleiros ao Luar: Street Food & Music”, com 
expositores institucionais e de venda e quiosques de 
comida.

A Semana do Mar Setúbal 2019 contou com a colaboração 
de diversos parceiros, como associações náuticas, 
culturais e outras entidades relacionadas com a economia 
do mar. 
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Mais de mil pessoas visitaram o navio-escola alemão 
Alexsander von Humboldt II, que se distingue pelas velas 
de cor verde, atracado nos dias 24, 25 e 26 de março no 
cais 2 do porto de Setúbal. 

O veleiro de três mastros, com 57 metros de comprimento 
e 36,85 de altura, é operado pela Deutsche Stiftung Sail 
Training, fundação sem fins lucrativos que proporciona a 
populares o contacto com treinos e vivências de natureza 
marítima.

A escala deste navio na baía sadina enquadra-se num 
trabalho desenvolvido pela Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra e pela Câmara Municipal, em 
colaboração com a Aporvela, para atrair embarcações 
emblemáticas e proporcionar à população o contacto com 
a arte de navegação marítima.

VELEIRO ATRATIVO
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Do velho se fez o novo. Rio Azul dá nome ao novo mercado 
da frente ribeirinha, resultado de investimento superior a 
300 mil euros na criação de um espaço moderno que não 
esquece a tradição e identidade piscatória setubalense.

O antigo mercado da lota, localizado na frente ribeirinha, 
reabriu a 31 de janeiro com renovadas condições de 
funcionamento, depois de uma profunda operação de 
requalificação do edifício com um total de 600 metros 
quadrados.

Azulejos azuis, bancadas em pedra e equipamentos de 
apoio em inox fazem parte da nova identidade do mercado, 
com comerciantes dedicados à venda de pescado fresco, 
produtos hortofrutícolas e pão.

A operação urbanística foi liderada pela União das 
Freguesias de Setúbal com o apoio da Câmara Municipal e 
da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra.

MERCADO
MODERNO
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TRADIÇÃO 
MARÍTIMA
As tradições piscatórias de Setúbal e a economia marítima 
deram o mote à quarta edição da Semana do Mar e do 
Pescador, a maior de sempre, com perto de sete dezenas 
de atividades, que envolveram a população, incluindo as 
escolas, em torno da identidade sadina.

Exposições, conferências, oficinas ambientais, passeios 
fluviais, formação, espetáculos musicais e gastronomia 
integraram, entre 23 de maio e 2 de junho, o certame, 
organizado pela Câmara Municipal, a União das Freguesias 
de Setúbal e as juntas de freguesia de São Sebastião e 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
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Destaque para a Mostra de Tradições Marítimas, quase 
sempre lotada, enquanto os ateliers associados a esta 
atividade contaram com a participação de cerca de três 
centenas de alunos de escolas do concelho.

Foram dinamizados cinco passeios a bordo da embarcação 
municipal Maravilha do Sado, com mais de três centenas 
e meia de participantes, e uma corrida de botes a remos, a 
partir do Parque Urbano de Albarquel.

O evento, entre outras iniciativas, assinalou o Dia Nacional 
do Pescador, a 31 de maio, com a deposição de flores no 
Memorial aos Pescadores Setubalenses Desaparecidos, 
no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade.
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O café-bar e mercearia instalado no exterior do EcoParque 
do Outão, agora designado de Cais da Gávea, reabriu a 
30 de agosto ao público com mais valências, um novo 
conceito e renovada decoração.

As madeiras imperam no novo espaço, tanto no edifício 
como na zona de esplanada, feita em deck, com gestão 
pela Associação Baía de Setúbal, e o toque de midas do 
decorador setubalense João Maria. 

Os tons de pastel e amarelo mostarda dão apontamentos 
coloridos ao interior do Cais da Gávea, com cadeiras e 
mesas, bancos e sofás emparelhados com móveis que 
cruzam o clássico e o moderno. 

Já a zona de mercearia disponibiliza bens alimentares e 
não-alimentares. Das opções fazem parte, entre outros, 
cereais e bolachas, massas e arroz, azeite e conservas, e 
ainda uma gama de produtos de higiene e limpeza.

CAIS DESCONTRAÍDO
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O espaço comercial Lidl instalado na zona do Bairro do 
Liceu reabriu a 22 de agosto totalmente remodelado num 
espaço moderno e ambientalmente sustentável com 1400 
metros quadrados, resultado de uma operação urbanística 
que envolveu um conjunto de beneficiações no espaço 
público envolvente. 

A nova loja, instalada na Avenida de Moçambique, foi 
criada no âmbito de um protocolo de colaboração entre 
a Lidl & Companhia e a autarquia, que se traduziu num 
conjunto de requalificações do espaço público, como um 
parque de estacionamento iluminado, com capacidade 
para 94 viaturas.

CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL
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Os desafios que se colocam à descarbonização da 
economia, sobretudo na indústria automóvel, para uma 
nova mobilidade inteligente, estiveram em análise a 16 
de junho, em conferência do Portugal Mobi Summit, no 
Fórum Municipal Luísa Todi.

“Automotive Sessions” deu tema da segunda sessão 
de aquecimento do Portugal Mobi Summit, evento de 
dimensão nacional ligado à mobilidade urbana e que, na 
iniciativa realizada em Setúbal, foi organizado pelo Global 
Media Group e a EDP, em parceria com a Via Verde, a 
Fidelidade e o CEiiA, com o apoio da Volkswagen e da 
Câmara Municipal.

MOBILIDADE 
INTELIGENTE

OUTLET 
IRRESISTÍVEL

A Baixa comercial encheu a 28 de setembro para uma nova 
edição da Feira Outlet, com o comércio local a cativar a 
atenção dos visitantes com descontos que, nalguns casos, 
chegaram a ser de 70 por cento.

Lojas a funcionar em horário alargado e montras a ocupar 
parte dos passeios da Baixa setubalense fizeram as delícias 
de quem aproveitou o evento para encontrar milhares de 
produtos a preços imbatíveis.
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A comunidade de hortelões das Hortas Urbanas de 
Setúbal doou, a 23 de dezembro, mais de 40 quilos de 
produtos hortícolas, entre repolhos, brócolos, chuchus, 
nabos, couves-galega e lombarda, couves-flor e abóbora, 
à Cáritas Diocesana de Setúbal para serem distribuídos por 
famílias carenciadas do concelho.

Estes alimentos foram incluídos na confeção de refeições 
e nos cabazes distribuídos a famílias carenciadas, mais 
especificamente aos utentes do Centro de Intervenção 
Comunitária, do Centro de Apoio à Vida, que auxilia 
grávidas e mães adolescentes, e do Centro de Dia para 
Idosos, valências da Cáritas.

DOAÇÃO HORTÍCOLA
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A intermodalidade ganha expressão 
no novo Terminal Interface de Setúbal, 

em construção na Praça do Brasil, 
para congregar num único espaço os 

transportes ferroviário e rodoviário. 
Em modo suave, a mobilidade no 

concelho é ampliada em mais três 
quilómetros de ciclovia e passeios. Já 
o passe único Navegante revoluciona, 

a preços reduzidos, as viagens na 
Área Metropolitana de Lisboa. Tudo 

num concelho em transformação, 
com vários investimentos 

estruturantes, da recuperação 
do Convento de Jesus à construção 

do Parque Urbano da Várzea
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URBANISMO
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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 consiste na construção do novo terminal 
rodoviário junto da estação ferroviária, além de um parque 
de estacionamento subterrâneo e respetivas áreas e 
infraestruturas de apoio.

O objetivo deste projeto estruturante 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.

O terminal rodoviário a integrar o futuro interface de Setúbal 
terá uma área de quase 3500 metros quadrados, com 
capacidade total para 14 autocarros, e recebe também um 
parque de estacionamento subterrâneo, a construir numa 
área de cerca de 3000 metros quadrados, com 117 lugares, 
num único piso.

REVOLUÇÃO
INTERMODAL
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Foto virtual
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CONVENTO AVANÇA
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Trabalhos de conservação e restauro em cantarias, ferro, 
madeiras e infraestruturas de iluminação, bem como 
controlo de climatização, redes hidráulicas e drenagens 
foram algumas das ações executadas ao longo do ano na 
segunda fase de reabilitação do Convento de Jesus.

Esta operação liderada pela autarquia, centrada nas 
alas Este e Norte do monumento, incluiu, no exterior, a 
reabilitação dos alçados das fachadas nascente e norte 
e os claustros e, entre outros, o reforço estrutural de 
abóbadas.

No interior, os trabalhos incluíram, entre outros, ações 
no deambulatório, na sala da roda e no Coro Alto, com 
o tratamento e reposição de painéis azulejares, altares e 
relicários, janelas em madeira, gradeamentos e iluminação.

Na envolvente, os trabalhos contemplaram a deslocalização 
em cerca de cinco metros do cruzeiro do Largo de Jesus, 
que retomou ao ponto original, ocupando uma posição de 
destaque no novo desenho paisagístico.

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.

As obras do Convento de Jesus, interior e exterior, nesta 
fase orçadas em 3 milhões de euros, contam, além de 
financiamento comunitário, com o apoio da Fundação 
Buehler-Brockhaus, que acedeu a doar uma verba de 120 
mil euros para a requalificação do monumento nacional.
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A Comissão Consultiva do PDM – Plano Diretor Municipal 
de Setúbal emitiu, a 28 de junho, parecer favorável 
condicionado à proposta de plano resultante do processo 
de revisão do PDM e ao respetivo relatório ambiental.

O instrumento tem um programa de execução e um plano 
de financiamento para dez anos e uma carteira de 263 
projetos para diversas áreas, num investimento a rondar os 
440 milhões de euros.

Os projetos distribuem-se pelos programas estratégicos 
Mobilidade e Transportes, Abastecimento de Água, 
Saneamento, Drenagem de Águas Pluviais, Turismo, 
Planeamento, Ambiente, Habitação e Reabilitação Urbana 
e Equipamentos Coletivos.

PDM RECEBE
 LUZ VERDE

O Forte de Albarquel conheceu, ao longo do ano, um 
avanço significativo na operação de reabilitação que 
permite devolver ao usufruto da cidade aquele património 
do século XVI com novas valências culturais e educativas.

As obras na antiga fortificação militar estiveram centradas, 
sobretudo, no interior do imóvel cedido pelo Ministério da 
Defesa à autarquia, em janeiro de 2015, por um período de 
32 anos.

Por se tratar de um edifício com elevado valor patrimonial, 
a prioridade da operação focou o interior do imóvel, no qual 
foi necessário conduzir um delicado conjunto de ações de 
restauro e concretizar novas soluções estruturais.

ALBARQUEL 
MAIS FORTE
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A operação estratégica liderada pela autarquia para 
melhoria das condições de escoamento hidráulico, com 
vista à prevenção de cheias na cidade, conheceu, ao longo 
de 2019, desenvolvimentos significativos, concretamente 
com a conclusão da primeira fase do projeto do futuro 
Parque Urbano da Várzea.

Naquela área, foram concluídas as bacias de retenção de 
águas, regularizadas passagens hidráulicas e executadas 
diversas operações de ordenamento da geografia do 
terreno, o qual recebeu a plantação de centenas de 
espécimes arbóreos.

Destaque, igualmente, para a progressão da obra de 
regularização do troço final da Ribeira da Figueira e bacias 
de retenção, na zona da Algodeia, que se constitui como 
uma operação complementar às intervenções conduzidas 
no território da Várzea.

ESTRATÉGIA 
PREVENTIVA
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SERVIÇOS 
OTIMIZADOS
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A Câmara Municipal de Setúbal aponta a mais qualidade e 
capacidade de resposta aos cidadãos com a reorganização 
estrutural dos serviços, que, em 2019, passaram a estar 
concentrados num conjunto de edifícios modernos e que 
trazem, igualmente, melhores condições de trabalho. 

O objetivo passou por aumentar a eficiência e eficácia 
dos serviços que se encontravam disseminados e, em 
simultâneo, reduzir os custos diários de funcionamento. 

Para o antigo Edifício dos Ciprestes, anteriormente da 
EDP, adquirido e modernizado pela autarquia, incluindo a 
pintura total do imóvel que agora se destaca ainda mais 
na malha urbana, transitaram, entre outros, os serviços de 
Urbanismo e de Obras Municipais.

No Edifício Sado, na Rua Acácio Barradas, no qual já 
funcionavam vários serviços, estão agora concentrados, 
entre outros, o Ambiente, os Recursos Humanos, os 
Direitos Sociais e a Habitação.  

Ali bem perto, na Avenida dos Combatentes da Grande 
Guerra, para um antigo imóvel das Finanças, igualmente 
adquirido pela autarquia, vão transitar os serviços do 
Arquivo Municipal.

Já a aquisição do Imapark, com uma área de 93.444,41 
metros quadrados, na zona das Pontes, tem como 
objetivo concentrar, depois da realização de obras de 
requalificação, valências como o mercado abastecedor e 
o parque TIR.
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TRÂNSITO 
OTIMIZADO

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

Este novo troço de via veio permitir a ligação rodoviária e 
pedonal à Avenida dos Ciprestes e foi criado ao abrigo de 
um protocolo de colaboração celebrado entre a autarquia 
e a Lidl & Companhia.

O novo esquema, implementado a partir de 22 de agosto, 
no âmbito do estudo urbanístico do futuro Parque Urbano 
da Várzea e Zona Envolvente, traduziu-se numa otimização 
do fluxo de tráfego e na melhoria das acessibilidades 
rodoviárias naquela área da cidade.
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O Regulamento Municipal de Estacionamento Público 
Tarifado e de Duração Limitada no Concelho de Setúbal 
foi aprovada a 17 de abril, em reunião pública da Câmara 
Municipal.

O documento, com contributos e sugestões recolhidos 
durante a fase de consulta pública atualizado, é 
aplicado na contratualização da nova Concessão para 
o Estacionamento Tarifado e de Duração Limitada e 
da construção de três parques de estacionamento 
subterrâneos.

ESTACIONAMENTO
REGULADO

PASSE
HISTÓRICO
O passe único Navegante revolucionou a mobilidade na 
Área Metropolitana de Lisboa, com preços reduzidos que 
permitiram aumentar o rendimento mensal das famílias, 
medida para a qual o município contribui anualmente com 
um investimento da ordem dos dois milhões de euros.

A mudança histórica no direito à mobilidade para todos foi 
registada a 1 de abril com a entrada em vigor do Navegante, 
que uniformizou a utilização do sistema de transportes 
públicos na AML – Área Metropolitana de Lisboa.   

A data foi assinalada com uma viagem simbólica, que 
juntou governantes e autarcas, entre os extremos norte e 
sul da AML, que culminou em Setúbal, cidade que acolheu 
a cerimónia alusiva à introdução do Navegante nos 18 
municípios desta comunidade intermunicipal.
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O que a Arrábida separa, também une. Nesta relação 
de distâncias e comunhões no mesmo território, os três 
concelhos com a gestão da serra juntaram-se para um 
bem comum. Setúbal, Palmela e Sesimbra trabalham 
numa visão com futuro com a marca “Território Arrábida – 
Património Partilhado”.

O desígnio comum é destinado a promover um 
conjunto alargado de projetos com forte impacte 
no desenvolvimento social, económico e ambiental, 
unificando a política de parceria na implementação de 
projetos intermunicipais, da mobilidade urbana à inclusão 
social e ao turismo sustentável.

O investimento global supera os 9 milhões e 200 mil 
euros, com financiamento comunitário, nomeadamente 
do Programa Operacional Regional Lisboa 2020, e passa 
por “pensar o espaço numa lógica inteligente”, frisou a 
presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, a 29 de 
maio, na apresentação da marca.

O PRARRÁBIDA – Plano de conservação, valorização e 
promoção do património histórico, cultural e natural da 
Arrábida, o PRIA – Percursos em rede para a inclusão ativa 
e o Ciclop 7 – Rede ciclável e pedonal de Setúbal são 
alguns dos investimentos em curso.

ARRÁBIDA
PARTILHADA
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Novas soluções de mobilidade urbana são criadas no 
Ciclop7 – Rede Ciclável e Pedonal da Península de Setúbal, 
operação que traz mais de três quilómetros de troços de 
ciclovia e passeios mais amplos entre a o limite norte do 
concelho e o final da Avenida 5 de Outubro.

Este projeto intermunicipal, dinamizado no âmbito do 
programa Território Arrábida, concretiza uma mais ampla 
ligação entre as redes principais cicláveis dos municípios 
de Setúbal, Palmela e Sesimbra, de forma a permitir o 
acesso aos destinos pretendidos no território peninsular.

No caso de Setúbal, ação a decorrer desde 28 de junho, 
num investimento de 413 mil 101,26 euros, comparticipado 
por fundos comunitários, inclui, além da ciclovia, a 
construção de novos passeios nas avenidas dos Ciprestes 
e Manuel Maria de Portela, que facilitam as deslocações 
em modo suave.

Nesta matéria, destaque para um troço da Avenida dos 
Ciprestes compreendido entre a Rua das Galroas e o 
limite norte do concelho, que fica dotado de uma área de 
circulação pedonal, numa extensão superior a mil metros.

MOBILIDADE 
AMPLIADA
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Mais de uma centena de voluntários participaram nos 
dias 20, 21 e 22 de setembro numa ação de sensibilização 
para a adoção de soluções de mobilidade sustentável, no 
âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, à qual Setúbal 
se associou. 

O Dia Europeu Sem Carros foi o ponto alto do evento e, 
para sublinhar a importância da utilização transportes em 
modo suave, foi dinamizada a ação “40-40-40”, na Avenida 
Luísa Todi, que consistiu em comparar o espaço ocupado 
por 40 automóveis, 40 bicicletas e um autocarro com 40 
passageiros.

DESLOCAÇÕES 
SUAVES
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O programa incluiu ainda outras atividades, como a 
caminhada Temos Pedalada, com um circuito pelo Centro 
Histórico de Setúbal, e a Bike to Work, que apelou, aos 
colaboradores municipais e à população em geral, à 
utilização da bicicleta no trajeto diário entre a casa e o 
local de trabalho.

A Semana Europeia da Mobilidade, este ano com o tema 
“Caminhar e pedalar em segurança” e o slogan “Caminha 
Connosco”, integrou também uma mostra de veículos 
amigos do ambiente, no Passeio Ribeirinho da Saúde. 

A área da mobilidade urbana tem sido alvo, nos últimos 
anos, de um forte investimento camarário, de que é exemplo 
a requalificação de importantes artérias, tornando-as mais 
amigas do peão e com ciclovias dedicadas.
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Higiene urbana, espaços verdes, serralharia e mecânica 
automóvel são os setores que ocupam, desde 8 de 
junho, as novas instalações da Junta de Freguesia de 
São Sebastião, um pavilhão com 600 metros quadrados, 
funcional e ambientalmente sustentável. 

A utilização de materiais translúcidos em 10 por cento da 
cobertura e a instalação de iluminação LED são opções 
adotadas para um melhor desempenho energético do 
edifício, um investimento de 150 mil euros que resulta 
numa melhor gestão dos serviços operacionais.

SERVIÇOS 
CONCENTRADOS

Em Vila Fresca, o Largo Dr. Manuel de Oliveira Teixeira 
foi requalificado numa obra, inaugurada a 25 de abril, 
que juntou a Junta de Freguesia de Azeitão e a Câmara 
Municipal para concretizar uma intervenção que resulta 
em mais qualidade de vida para a população.

A operação no largo com cerca de 400 metros quadrados 
incluiu a colocação de um painel azulejar e de novo 
mobiliário, como bancos e uma pérgula em madeira, além 
da renovação de áreas ajardinadas e da pavimentação em 
calçada portuguesa.

LARGO
MODERNO
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MONTRAS 
EXIBEM 
ARTE
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O projeto Montras com Arte, concretizado a 3 e a 10 de 
agosto, deu nova vida ao centro histórico da cidade, 
transformado numa galeria urbana a céu aberto, com 
elementos relacionados com a cidade ou com a área de 
negócio das lojas a figurar em estores e gradeamentos.

Nestas ações de embelezamento urbano de street art 
foram intervencionados estabelecimentos comerciais 
das ruas Augusto Cardoso, Serpa Pinto, Dr. Paula Borba, 
Álvaro Castelões e Antão Girão, bem como no Largo da 
Misericórdia e na Travessa de Santa Maria.

Promovido pela autarquia, em parceria com a União 
das Freguesias de Setúbal e Riscas Vadias e com o 
envolvimento dos comerciantes da Baixa, este projeto 
procurou criar uma nova dinâmica de valorização e atração 
de visitantes ao centro histórico para lá do período normal 
de funcionamento do comércio tradicional local.

Foram pintadas, através de diferentes técnicas e estilos 
artísticos, componentes das lojas, pouco estéticos e 
apelativos, que só estão visíveis ao público nos períodos 
de encerramento dos estabelecimentos.

As pinturas são inspiradas em elementos que marcam a 
identidade da cidade e relacionados a área de negócios 
de cada uma das lojas.
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“Jardins Efémeros”, intervenção de arte urbana pintada 
no mural ao longo do prolongamento da Avenida de 
Moçambique, junto do futuro Parque Urbano da Várzea, 
destaca a relação humana com a natureza.

O mural da autoria do artista Gonçalo Mar, 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 autarquia, com o apoio do 
Lidl, complementa o projeto de requalificação urbanística 
na zona da Várzea.

JARDIM 
PINTADO
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Alguns dos desportos que podem ser praticados na 
serra estão em destaque em intervenção de arte urbana 
realizada durante o mês de agosto num dos túneis 
rodoviários da Figueirinha.

“Vive a Arrábida” dá nome ao projeto de Smile, que, 
numa linguagem pautada pelo minimalismo, representa 
nas paredes desportos como BTT, caminhada, escalada, 
trekking, caving e parapente.

Além deste, o artista pintou, num outro túnel, uma 
ilustração representativa do fundo do mar, com golfinhos, 
uma manta e um polvo a assumirem o protagonismo na 
criação artística.

TÚNEIS 
COM VIDA 



A cidade está imparável e consolida 
a transformação com mais qualidade 

de vida. Uma inédita operação de 
reabilitação urbana, em larga escala, 
devolveu aos moradores o usufruto 

do espaço público dos bairros dos 
Pescadores e Grito do Povo. Um novo 

passeio alarga a mobilidade, com 
conforto e segurança, até à Praia de 

Albarquel. Na Praça de Portugal está a 
nascer um novo complexo desportivo, 

um equipamento de referência e 
catalisador de novos investimentos 

qualificadores para aquela área 
da cidade
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OBRAS
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A história da nova vida dos bairros dos Pescadores e Grito 
do Povo fez-se a caminhar, com a população a sair à rua, 
a 7 de dezembro, para festejar a operação de reabilitação 
urbanística inédita que lhes devolveu o pleno usufruto do 
espaço público. 

Zonas verdes novas, atravessadas por acessos pedonais 
condignos, áreas de lazer intergeracionais e também 
arte urbana do projeto Setúbal Conserva fazem parte de 
um sonho tornado realidade, numa união do município e 
moradores para fazer mais cidade.

Nestes bairros, construídos entre os 60 e 70, com uma 
ligação muito vincada à tradição marítima e conserveira, 
vivem cerca de 580 famílias. Foram perto de milhar e 
meio de pessoas diretamente beneficiadas com este 
investimento de 1 milhão e 731,542 euros, financiado a 50 
por cento por fundos comunitários através do Programa 
Operacional Regional Lisboa 2020.

Uma obra participada, com contributos de moradores 
envolvidos nas Oficinas Colaborativas, um espaço de 
partilha e reflexão sobre planeamento social e urbanístico 
que proporciona um olhar coletivo sobre a vivência urbana.

SONHO REAL
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A operação realizada nos bairros dos Pescadores e Grito 
do Povo 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 “Caminho dos Pescadores”, fizeram parte a criação 
de acessos pedonais, o reforço da iluminação pública e a 
construção de bolsas de estacionamento.
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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 Rua Grito do Povo, com uma vista de excelência para 
a malha urbana citadina, recebeu um novo parque infantil 
e zonas de lazer, incluindo mobiliário urbano com jogos 
tradicionais integrados, e máquinas geriátricas, enquanto o 
espaço público junto da EB do Viso ganhou um renovado 
campo de jogos e a escultura Setúbal Conserva.
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Um novo passeio pedonal foi criado num troço da estrada 
de acesso às praias da Arrábida, obra enquadrada no plano 
de mobilidade segura e sustentável da Câmara Municipal 
para as zonas balneares de Setúbal.

A operação urbanística, um investimento da ordem dos 150 
mil euros, consistiu na construção de um passeio pedonal 
com cerca de 600 metros na EN10-4, concretamente no 
troço compreendido entre o acesso à Praia de Albarquel e 
o restaurante “A Restinguinha”.

O novo passeio, instalado no lado sul da estrada de acesso 
às praias da Arrábida, conferiu uma maior atratividade 
àquela zona turística de lazer e, em simultâneo, 
acrescentou melhores condições de mobilidade e de 
segurança para os transeuntes.

PASSEIO 
COM VISTA
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Estacionamento renovado, passadiço na frente de 
mar construído e uma nova ponte-cais foram ações 
qualificadoras do Portinho da Arrábida executadas ao longo 
do ano com vista ao reforço da atratividade e melhoria das 
condições de usufruto daquela zona de lazer.

Na frente de mar, entre o restaurante e a nova infraestrutura 
de apoio náutico, há um novo passadiço em deck, agora 
com mais segurança no local, depois da instalação de 
guardas. Já a zona de estacionamento foi repavimentada 
e reconfigurada.

Estas obras são enquadradas num outro investimento 
camarário realizado no Portinho da Arrábida, 
concretamente a criação de uma ponte/cais para 
acostagem de pequenas embarcações de recreio, de 
utilização permanente durante todo o ano.

PORTINHO
QUALIFICADO
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A Quinta do Freixo, na União das Freguesias de Setúbal, 
conta desde 15 de junho com um parque lúdico 
requalificado, que integra vários equipamentos destinados 
à prática desportiva de toda a população. 

A nova área de lazer é composta por vários equipamentos 
como um parque infantil e uma zona de ginástica geriátrica, 
para estímulo da prática de atividade física e promoção de 
um estilo de vida saudável. 

O espaço recuperado da Quinta do Freixo, construído 
pela União das Freguesias com o apoio da autarquia, num 
investimento de 56 mil euros, destina-se ao uso de toda a 
população.

Além do parque infantil da Quinta do Freixo, localizado na 
Rua de Damão, a autarquia procedeu à requalificação de 
um outro equipamento, localizado no Jardim da Algodeia.
As novas quatro estações para as brincadeiras da criança 
estão agora devidamente adaptadas às normas legais em 
vigor, incluindo um novo pavimento de borracha colorido.

NOVAS BRINCADEIRAS
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O polidesportivo da EB n.º 9 do Casal das Figueiras foi 
renovado em ação liderada pela União das Freguesias de 
Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal, que melhorou 
as condições de utilização daquele recinto.

A intervenção, um investimento de mais de 11 mil euros, 
destinou-se à requalificação do pavimento, com a 
aplicação de novo piso em betonilha e de tinta plástica.

A obra, dinamizada no âmbito do projeto “Ouvir a 
População, Construir o Futuro”, concluiu a renovação 
daquele polidesportivo, depois de outras ações já 
executadas ao nível da imagem.

CONFORTO
NOS JOGOS

“Sonho de Gerações” dá nome ao renovado espaço 
de lazer de Praias do Sado, reaberto a 20 de julho, para 
miúdos e graúdos, com um parque infantil e um circuito de 
manutenção, alindado por mais zonas verdes.

O espaço resulta da requalificação liderada pela Junta de 
Freguesia do Sado de um parque de lazer construído em 
2009 entre as ruas Ferreira de Castro e Engenheiro Ribeiro 
da Silva.

Onde antes existia um escorrega para crianças, areia, 
plantas de jardim e uma mesa para piquenique, nasceu 
uma área ajardinada, com equipamentos infantis 
modernos, piso revestido com telas de borracha e seis 
aparelhos de ginástica para adultos.

PARQUE 
DE GERAÇÕES
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O Complexo Desportivo Municipal Supera Setúbal, 
equipamento qualificador e de atração de novos 
investimentos, em construção na Praça de Portugal, tem 
abertura agendada para os primeiros meses de 2020.

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 
presidente da Câmara Municipal, em visita aos trabalhos, a 
25 de outubro.

Segundo Maria das Dores Meira, o complexo constitui-se 
como “um importante centro de natação, fitness e recreio”, 
ao concentrar “um conjunto de valências diferenciadoras”. 

Com mais de nove mil metros quadrados, inclui quatro 
zonas de piscinas, interiores e exteriores, ludoteca, área 
spa, quatro espaços para aulas de grupo e outro de fitness.

O diretor do Grupo Supera, Guillermo Druet, elogiou a 
postura do município no projeto. “Em poucas câmaras de 
todo o mundo encontrámos tanto apoio para fazer uma obra.”

SUPERA 
A CAMINHO
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SANEAMENTO
OTIMIZADO

Três ações estruturantes otimizaram o sistema de 
saneamento urbano da cidade, investimento superior a 2,5 
milhões de euros, com apoio comunitário no âmbito do 
PO SEUR – Programa Operacional da Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, do Portugal 2020.

Desta obra fez parte 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.
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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 desativação da ETAR das Pontes, que se 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, fez igualmente parte deste investimento.
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Uma nova passagem pedonal reforçou as condições de 
conforto e de mobilidade junto da EB n.º 5 do Peixe Frito, no 
Bairro 1.º de Maio, obra executada 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, uma 
vez que faz a ligação entre a entrada principal daquela 
escola e a rampa de acesso à Rua das Toutinegras.

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.

MOBILIDADE
CONFORTÁVEL

Um troço de pavimento abatido na Rua Major Magalhães 
Mexia, localizado num novo acesso de ligação ao Bairro 
do Liceu, foi reparado pela Câmara Municipal de Setúbal 
depois de ativada a garantia de obra junto de promotor do 
empreendimento.

Este acesso, com origem numa nova rotunda criada na 
Avenida da Europa e que veio permitir a ligação rodoviária 
e pedonal à Avenida Dr. António Rodrigues Manito, no 
Bairro do Liceu, foi criado no âmbito da construção de 
um novo estabelecimento comercial na zona do Bairro da 
Urbisado.

PAVIMENTO
REPARADO
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Uma obra liderada pela autarquia levou à Rua Vasco da 
Gama, em Pinhal de Negreiros, Azeitão, um conjunto de 
infraestruturas urbanas que melhoram as condições de 
segurança e circulação rodoviária e pedonal.

A empreitada, um investimento superior a 40 mil euros, 
incluiu a reabilitação integral daquele arruamento que 
se encontrava em terra batida localizado entre a Estrada 
Nacional 10 e a Rua Família Marques. 

A operação incluiu o asfaltamento da Rua Vasco da Gama, 
o reforço da sinalização viária e a construção de áreas 
de circulação pedonal, incluindo zonas de rampas com 
pavimento tátil junto de novas passadeiras.

ARRUAMENTO
CONDIGNO

A renovada Rampa das Baleias, ponto de acesso para a 
náutica de recreio no Estuário do Sado, reabriu a 25 de 
julho, depois de obras que conferiram melhores condições 
de acesso ao rio e, em simultâneo, promoveu a qualidade 
de utilização pública da infraestrutura.

A intervenção liderada pela Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra, um investimento de 45 mil euros, 
incluiu a requalificação da rampa varadouro e do esporão 
adjacente em Santa Catarina, assim como a melhoria do 
acesso rodoviário à EN 10-4.

NÁUTICA
ACESSÍVEL
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As condições de conforto do conjunto de edifícios 
de habitação municipal da Quinta dos Vidais saíram 
reforçadas numa empreitada de perto de 200 mil euros 
para a execução de diversos trabalhos de conservação. 

A operação, iniciada a 9 de dezembro, incluiu ações 
na substituição das atuais coberturas dos edifícios, 
constituídas por telhas de fibrocimento, que, além de 
obsoletas, têm originado infiltrações no interior das 
habitações. 

A empreitada contemplou a impermeabilização e 
reperfilamento de caleiras de escoamento, assim como o 
tratamento de juntas de dilatação, a substituição de tubos 
de queda de águas pluviais e a reparação de fachadas, 
incluindo pinturas.

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, envolta em grande complexidade técnica, 
foi enquadrada no projeto de construção das bacias 
de retenção de águas pluviais da Várzea, com vista à 
prevenção de cheias na cidade.

AZINHAGA
REABERTA

CONFORTO 
HABITACIONAL
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A rede de drenagem de águas residuais domésticas na 
Rua da Tebaida e no Largo Cidade de Magdeburg saiu 
reabilitada em obra camarária que acrescentou mais 
qualidade de vida urbana.

A intervenção, orçada em cerca de 40 mil euros, centrou 
trabalhos na reabilitação de dois troços da infraestrutura 
de coletores de águas residuais domésticas existentes 
naquela zona.

A obra, destinada a resolver questões relacionadas com 
obstruções e colapsos estruturais constantes na rede de 
saneamento, contemplou, entre outros, a criação de dois 
troços de coletores, numa extensão total de 335 metros.

REDES
MELHORADAS

A Estrada de Santas saiu beneficiada em intervenção da 
autarquia orçada em cerca de 160 mil euros que dotou 
um troço daquela via com um novo tapete betuminoso 
e sinalização rodoviária, além de zonas de circulação 
pedonal e um sistema de drenagem de águas pluviais.

A operação esteve centrada no troço nascente da M542 -
-1, via localmente conhecida por Estrada de Santas, entre 
os cruzamentos da Rua Vale de Chaves, de acesso ao 
campus do Instituto Politécnico de Setúbal, e a EM 536-1, 
designada de Estrada Vale da Rosa.

ESTRADA 
SEGURA
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A Rua 1 de Junho, no Alto da Guerra, foi requalificada numa 
intervenção da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto 
da Guerra, que conferiu novas soluções de mobilidade, 
conforto e segurança.

A operação centrou trabalhos na criação de uma zona de 
circulação pedonal em troço com cerca de 500 metros na 
Rua 1 de Junho, entre a EB do Alto da Guerra e o viaduto 
que atravessa a EN10-8.

Além da criação do novo passeio, a obra contemplou a 
criação de bolsas de estacionamento longitudinal e em 
espinha, com vista a ordenar o parqueamento naquele 
local.

PRIMAZIA 
PEDONAL

Uma intervenção melhorou, através trabalhos de 
pavimentação e de criação de passeios, as condições de 
segurança e de circulação rodoviária e pedonal em vários 
arruamentos de Brejos de Azeitão.

A operação contemplou a pavimentação, a criação de 
passeios e a colocação de sinalização rodoviária nas ruas 
do Areal, dos Aventurosos e da Mata, bem como no troço 
norte da Rua Nova da Jardia.

Todos estes arruamentos encontravam-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.

RUAS MAIS
URBANAS
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Setúbal está empenhada                    
em continuar em bom ambiente 

e, nesta esfera de intervenção, dá 
passos largos no desígnio de cidade 

azul, concelho verde. A exposição 
itinerante “A Floresta – muito mais do 
que madeira” destacou a importância 

ambiental, económica e social das 
florestas. Entre as várias iniciativas, 

a população foi desafiada a ser 
jardineiro por um dia. Já o CROAC – 

Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia de Setúbal assume-se 
como pilar fundamental do bem-estar 

dos amigos de quatro patas



105

AMBIENTE
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PRÁTICAS RECONHECIDAS
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O inovador Selo Verde, certificado de qualidade que 
estimula e reconhece boas práticas ambientais, distinguiu 
dezassete entidades do concelho, em 2019, que concluíram 
com sucesso o processo de certificação conduzido pela 
Câmara Municipal e pela ENA – Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida.  

O processo de certificação do Selo Verde contou com 
a candidatura de 18 entidades, entre as quais sete 
empresas, três juntas de freguesia, sete escolas e uma 
coletividade, que foram alvo, numa primeira fase, de uma 
avaliação ambiental, a que se seguiu um diagnóstico de 
necessidades e propostas de melhoria.

As entidades tiveram depois um prazo para a implementação 
de recomendações para o desenvolvimento de uma 
atividade mais sustentável ao nível da eficiência energética, 
da utilização das energias renováveis, do consumo de 
água, da gestão dos resíduos e ao nível da mobilidade e 
do consumo.

Apesar de após a primeira avaliação apenas cinco 
entidades estarem em condições de certificação, no final, 
após a implementação das medidas, foram concluídos 
com sucesso 17 processos. 
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Os candidatos certificados receberam os galardões numa 
cerimónia realizada a 5 de junho, no Parque do Bonfim, no 
âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente. 

A Creche e JI Arco Íris, as escolas básicas do Bairro Afonso 
Costa e Luísa Todi, a EB JI do Montalvão, a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal, a Escola Lima de Freitas 
e a EB dos Pinheirinhos foram os estabelecimentos de 
ensino certificados, os quais, além dos diplomas e da 
bandeira do Selo Verde, receberam apoios monetários 
para a implementação de medidas amigas do ambiente.

No que toca às empresas, o Selo Verde do Município de 
Setúbal foi entregue a Águas do Sado, Bobcap, restaurante 
Carnes do Convento, Ótica Pita, Simarsul, VD Máquinas e 
Vertigem Azul, que receberam um diploma e um dístico 
para colar na montra.

No que diz respeito às juntas de freguesia, Sado, São 
Sebastião e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra receberam, 
juntamente com o Selo Verde, um apoio financeiro de até 
três mil euros.

A cerimónia incluiu ainda o hastear da bandeira do Selo 
Verde no auditório do Parque do Bonfim e o lançamento da 
2.ª edição do Guia de Boas Práticas Ambientais, documento 
de consulta rápida e com linguagem simples, que fornece 
aos munícipes um conjunto de recomendações úteis de 
preservação do meio ambiente. 
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FLORESTA VALORIZADA
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A mostra “A Floresta. Muito mais do que madeira”, sobre o 
ecossistema florestal e as principais espécies arbóreas da 
Península Ibérica, patente em Setúbal entre 6 de março e 
25 de abril, foi visitada por mais de 12 mil pessoas.

A primeira exposição itinerante em Portugal da Fundação “la 
Caixa”, numa organização conjunta com o BPI, em parceria 
com a Câmara Municipal de Setúbal, alertou para a importância 
ambiental, económica e social das florestas, através de diversos 
recursos, num espaço instalado no Largo José Afonso. 

A mostra que destaca um dos ecossistemas terrestres com 
maior biodiversidade no mundo, recebeu um total de 12.179 
visitantes, entre os quais 7870 correspondem ao público 
em geral. Registo ainda para 4309 visitas de grupos, das 
quais 3046 foram provenientes da comunidade escolar.

Um dos aspetos em destaque na exposição é um percurso 
pelas principais espécies arbóreas da Península Ibérica, 
nomeadamente cinco exemplares excecionais de árvores 
de Portugal, concretamente a Oliveira do Mouchão, em 
Abrantes, a Castanheira de Vales, em Vila Pouca de Aguiar, 
o eucalipto da Mata Nacional de Vale de Canas, em Torres 
do Mondego, a Azinheira do Porto das Covas, em Loulé, e 
o Assobiador, em Palmela.
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A exposição “A Floresta. Muito mais do que madeira” incluiu 
a dinamização de um ciclo de conferências organizadas 
pelo Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra 
em parceria com a Fundação “la Caixa”, com apoio da 
autarquia, com reflexões sobre temas relacionados com a 
mostra.

“A árvore e a cidade”, por Ana Raquel Lopes, “A relevância 
do Bosque Ibérico na História Peninsular”, a cargo de Jorge 
Paiva, “À conversa sobre plantas invasoras: o que são, onde 
estão e como as controlar”, por Elisabete Marchante, e “Dos 
tangíveis aos intangíveis florestais”, por Paulo Magalhães, 
foram temas explanados nas sessões realizadas na Casa 
da Baía. 
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CIDADE VERDE
Dezenas de voluntários ajudaram a construir uma cidade 
mais verde, entre os dias 16 de março e 11 de maio, através 
de um conjunto de iniciativas de plantação de árvores 
e criação de espaços verdes, no âmbito da campanha 
municipal “Seja Jardineiro Por Um Dia!”.

No dia 16 de março, a campanha envolveu mais de quatro 
dezenas de moradores e funcionários municipais na construção 
de espaços verdes num percurso pedonal da Quinta da 
Amizade, freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.

Na última iniciativa do “Seja Jardineiro Por Um Dia!” em 
2019, a 11 de maio, mais de cinco centenas de arbustos 
foram plantados num espaço verde devoluto na Avenida 
Bento Gonçalves, freguesia de São Sebastião.

A ação contou com o envolvimento de mais de três dezenas 
de voluntários, que reabilitaram o pequeno jardim localizado 
perto do cruzamento com a Avenida Jaime Cortesão.
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A campanha “Seja Jardineiro Por Um Dia!”, que incentiva os 
munícipes a pôr as mãos na terra e a ajudar a transformar 
espaços devolutos da cidade em jardins, incluiu ações 
específicas para a comunidade escolar, com as escolas 
básicas de Vendas de Azeitão, n.º 7 da Fonte do Lavra, dos 
Arcos, Alto da Guerra e n.º 1 do Faralhão a participarem 
em intervenções de embelezamento entre os dias 25 de 
março e 3 de abril.

Em abril, realizaram-se intervenções no Jardim de Santo 
Ovídio, na freguesia do Sado, no dia 13, e numa zona 
residencial de Pinhal de Negreiros, Azeitão, a 27.
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VOLUNTÁRIOS PLANTAM ÁRVORES

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 insere-se no programa de reflorestamento de 
Pinhal de Negreiros, executado pela Câmara Municipal de 
Setúbal com o apoio da Junta de Freguesia de Azeitão, 
que decorre de um projeto municipal desenvolvido no 
seguimento de um corte de árvores realizado no local 
ao abrigo da legislação em vigor sobre segurança contra 
incêndios. 

Os espécimes foram cedidos pelo Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas e pela Quercus, através do 
programa Floresta Comum, de fomento e incentivo à 
criação de uma floresta autóctone com altos índices de 
biodiversidade, ao qual Setúbal se candidatou em 2017.
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DISTINÇÃO VERDE

EDUCAR PELO AMBIENTE

O município de Setúbal foi distinguido em 2019, pelo 
terceiro ano consecutivo, com o galardão ECOXXI, da 
Associação Bandeira Azul da Europa, pelas boas práticas 
ambientais e sustentáveis praticadas no concelho.

A Bandeira Verde atribuída a Setúbal foi entregue à vereadora 
da Câmara Municipal com o pelouro do Ambiente, Carla 
Guerreiro, pelo presidente da ABAE – Associação Bandeira 
Azul da Europa, José Archer, numa cerimónia realizada no 
dia 25 de outubro, na Lousã, onde estiveram presentes os 
representantes dos municípios candidatos. 

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.

A Câmara Municipal de Setúbal foi distinguida em 2019 
com o prémio Educação Ambiental, pelas boas práticas 
e decisões ambientais desenvolvidas no concelho, no 
âmbito da cerimónia anual dos Prémios Humana Circular.
  
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.

Na cerimónia, realizada no Palácio Valenças, em Sintra, em 
outubro, a associação Humana Portugal entregou à Câmara 
Municipal de Setúbal o prémio, produzido em madeira, que 
inclui no interior sementes de alfeneiro para plantar, com a 
mensagem “Plantemos um Futuro Sustentável” inscrita. 

A autarquia já havia sido reconhecida em 2018 com o 
prémio Cidade Limpa, graças aos índices de qualidade 
obtidos na área do ambiente, nomeadamente quanto à 
higiene e limpeza urbana.
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O CROAC – Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia de Setúbal procura, todos os dias, soluções 
para minimizar o problema da sobrepopulação de animais 
errantes na via pública.
 
Em 2019, o canil/gatil municipal recebeu perto de 700 
cães e gatos e deu para adoção mais de três centenas 
de animais. Para este resultado contribui a campanha 
municipal “Leva-me contigo. Estou à tua espera”, que 
incluiu dois passeios de cães, a 5 de março e a 11 de 
dezembro, de apelo à adoção consciente. 

ADOÇÃO
CONSCIENTE
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Por cada animal adotado no CROAC, a autarquia oferece a 
colocação do microchip, a vacina da raiva, a esterilização e 
o boletim sanitário. As campanhas de vacinação antirrábica 
são outra constante no canil/gatil municipal. 

A autarquia aderiu em 2017 ao programa nacional CED 
– Captura, Esterilização e Devolução no controlo de 
populações de animais errantes, em detrimento da prática 
da eutanásia.

No âmbito desta campanha, os gatos de rua, após 
um período de jejum, são encorajados a entrar nas 
armadilhas, para esterilização, desparasitação, vacinação, 
colocação de microchip e posterior devolução ao local de 
origem, onde vivem felizes, saudáveis e alimentados por 
cuidadores.
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ANIMAIS
COM ESTATUTO
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 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 da autoridade.

A vereadora do Ambiente, Carla Guerreiro, destacou as 
medidas implementadas pela autarquia para responder 
a questões ligadas à defesa e ao bem-estar animal, no 
âmbito do trabalho desenvolvido pelo Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia.

Duas centenas de alunos de escolas dos concelhos de 
Setúbal e Palmela manifestaram-se, a 15 de março, na 
Praça de Bocage, no âmbito da Greve Climática Estudantil, 
ação de defesa ambiental que decorreu a nível mundial ao 
longo do dia, sob o lema #Faz pelo Clima.

“Queremos Justiça Climática”, “Não existe Planeta B”, 
“Não comemos Petróleo, não respiramos dinheiro. SOS 
pelo clima” foram algumas das mensagens escritas em 
cartazes que os alunos dos ensinos básico e secundário 
da rede pública e privada de Setúbal e Palmela ergueram 
junto do edifício dos Paços do Concelho.

O apelo à proteção do planeta fez-se também com a 
entoação de cânticos em voz alta, com frases como 
“somos o futuro, protegemos o clima” e “pelo planeta e por 
todos nós, juntos como uma só voz”.

Esta greve estudantil mundial realizou-se no âmbito do 
movimento ““SchoolStrike4Climate”, criado pela jovem 
sueca Greta Thunberg.

GREVE
PELO CLIMA
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DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

CLIMA ANALISADO
As “Vulnerabilidades e Desafios Metropolitanos” estiveram 
em análise numa conferência internacional, realizada a 
8 de maio, no Fórum Municipal Luísa Todi, no âmbito da 
elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa.

No encontro, a presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, afirmou que esta é uma 
matéria atual que exige respostas imediatas e sublinhou 
a importância de implementar medidas concretas para 
a salvaguarda ambiental, fomentando “uma política de 
mitigação ativa de alterações que são inevitáveis”. 

É o caso do Plano Metropolitano de Adaptação às 
Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, 
que visa a implementação de medidas de minimização 
das principais vulnerabilidades e possíveis impactes e 
riscos climáticos identificados no território. 

A Câmara Municipal de Setúbal aposta na promoção e 
participação em diversas iniciativas de reflexão sobre 
as alterações climáticas e soluções sustentáveis para 
o desenvolvimento dos territórios no âmbito do projeto 
internacional BEACON.

A 31 de janeiro e 1 de fevereiro realizou-se um workshop na 
Casa da Baía que contou com a participação de municípios de 
Portugal, Alemanha e Grécia, de reflexão sobre as temáticas do 
uso de energias renováveis, gestões comunitárias, alterações 
climáticas e estratégias e planos adotados por municípios 
para a redução das emissões de dióxido de carbono. 

A 3 de dezembro realizou-se um novo workshop, no 
Mercado do Livramento, que contou com a participação 
de perto de uma dezena de empresas e instituições da 
região, com o objetivo de capacitar o tecido empresarial 

para os desafios da sustentabilidade e o impacte das 
alterações climáticas na atividade das empresas.

Também no âmbito do BEACON, o município de Setúbal 
participou a 22 de maio, em Heidelberg, na Alemanha, 
numa conferência de reflexão sobre formas de conjugar 
desenvolvimento local com proteção ambiental.
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A Bandeira Azul foi hasteada a 21 de junho na Praia da 
Figueirinha pelo décimo primeiro ano consecutivo, numa 
cerimónia simbólica que incluiu o içar igualmente das 
bandeiras de Praia Acessível, de Ouro e de Praia Inclusiva 
para Daltónicos.

A Bandeira Azul é atribuída anualmente aos municípios, 
mediante a avaliação dos critérios “informação e educação 
ambiental”, “qualidade da água”, “gestão ambiental e 
equipamentos” e “segurança e serviços”.

Em 2019, a campanha foi dedicada ao tema “Do rio ao mar 
sem lixo!”, com o objetivo de consciencializar a sociedade 
para a necessidade de proteção do ambiente marinho e 
costeiro e incentivar a realização de ações conducentes à 
resolução dos problemas existentes.

O 43.º aniversário do Parque Natural da Arrábida foi 
assinalado a 28 de julho com um dia aberto de educação 
ambiental, que incluiu um passeio interpretativo a bordo 
da embarcação Maravilha do Sado. 

A iniciativa “Arrábida Vista do Mar”, promovida pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas, com o apoio 
da Câmara Municipal e do Ocean Alive, proporcionou um 
passeio pelo Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, ao 
largo da Figueirinha, e uma aula dedicada à temática das 
pradarias marinhas do Sado, desenvolvida pelo projeto 
InforBiomar. 

A instalação do Parque Natural da Arrábida surgiu 
da necessidade de proteger os valores geológicos, 
florísticos, faunísticos e paisagísticos locais, bem como da 
preservação dos testemunhos materiais de ordem cultural 
e histórica existentes no território.

FIGUEIRINHA
AZUL

ARRÁBIDA
EM FESTA
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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.  

A concorrer no principal escalão do concurso “Freguesias 
+ Eficientes – Freguesias pela Eficiência Energética”, 
direcionado para territórios com mais de 15 mil habitantes, 
Azeitão conquistou o primeiro lugar e recebeu um prémio 
monetário de seis mil euros. 

Já as freguesias do Sado e de Gâmbia-Pontes-Alto da 
Guerra, ambas a concorrer no segundo escalão, neste caso 
para territórios balizados entre os 5 mil e os 15 mil habitantes, 
alcançaram, respetivamente, o segundo e o terceiro lugares, 
e recebem verbas de três mil e de dois mil euros. 

O concurso, promovido pela rede nacional RNAE – 
Associação das Agências de Energia e Ambiente, contou 
com a participação de seis dezenas de autarquias de todo 
o país.

A problemática da escassez de água a nível global, vista 
como a grande questão do século XXI, esteve em destaque 
numa conferência sobre eficiência hídrica e energética, 
realizada a 22 de fevereiro, na Casa da Baía. 

“Eficiência Hídrica em Edifícios” foi o tema do seminário 
organizado pela Câmara Municipal, no qual foram 
expostas questões e debatidas possíveis soluções de 
eficiência hídrica em meio urbano, em particular ao nível 
dos edifícios.

Na abertura da conferência, a vereadora do Ambiente, 
Carla Guerreiro, alertou para a problemática da falta de 
recursos hídricos a nível global, a médio e longo prazo, 
numa altura em que elevada percentagem de população 
mundial ainda vive privada do consumo de água de fontes 
seguras. 

FREGUESIAS
EFICIENTES

POUPANÇA
DE ÁGUA
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Uma viatura pesada de caixa aberta com grua reforça o 
trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Azeitão 
nas áreas da higiene e limpeza, numa operação conjunta 
com a Câmara Municipal.

O novo equipamento, um investimento de 125 mil euros, 
comparticipado em cerca de 100 mil euros pela Câmara 
Municipal, no âmbito do acordo de execução que atribuiu à 
Junta de Freguesia de Azeitão competências nas áreas da 
higiene urbana e manutenção de espaços verdes, destina-
-se, sobretudo, à recolha de resíduos verdes e monos.

A Câmara Municipal adquiriu em 2019 um equipamento de 
monda térmica para remoção de infestantes em espaços 
urbanos, energeticamente eficiente e que funciona sem 
recurso à utilização de quaisquer produtos químicos.  

O novo equipamento, um investimento de 41 mil e 697 
euros, comparticipado em 50 por cento pelo Fundo 
Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição 
Energética, constitui uma alternativa inovadora para 
remoção de ervas infestantes em zonas urbanas, neste 
caso através de tratamento térmico.

A aquisição do equipamento de monda térmica enquadra-se 
na estratégia ambiental promovida pelo município, que, nos 
últimos anos, tem promovido, adotado e implementado um 
conjunto de medidas ambientalmente sustentáveis para o 
controlo de infestantes.

RECOLHA
REFORÇADA

MONDA
INOVADORA

A viatura, com o peso de 19 toneladas, caixa aberta e grua 
com grifa, para permitir a recolha de resíduos volumosos, 
tem uma maior capacidade de carga do que a anterior 
viatura, com mais de vinte anos, que se encontrava ao 
serviço da freguesia cedida pela Câmara Municipal. 
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A Amarsul iniciou a 31 de julho um conjunto de ações de 
sensibilização junto de estabelecimentos comerciais de 
Setúbal, com vista ao aumento da recolha seletiva de vidro, 
no âmbito do projeto “Vidro Quem e Quanto”, que contempla 
a colocação de novos contentores na via pública.

Os novos contentores são dotados de tecnologia inovadora 
que facilita a deposição seletiva de vidro, em particular por 
parte de proprietários de estabelecimentos da área da 
restauração. 

O objetivo é promover a separação seletiva num maior 
número de estabelecimentos do setor Horeca e, para isso, 
é criado um sistema específico que permite, comodamente 
e de forma autónoma, a deposição correta de vidro sem 
restrições de horários e com menor esforço físico. 

RECOLHA
SELETIVA

ANÚNCIO

Os novos contentores, que continuam a possibilitar a 
utilização dos munícipes em geral, estão apetrechados 
de sensores de nível de enchimento que permitem, de 
forma automática, identificar o estabelecimento que 
está a utilizar o contentor e, em simultâneo, quantificar a 
quantidade de resíduos depositados.
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A primeira edição da Mostra de Artes 
Performativa valorizou o património 

com espetáculos que fomentam          
o acesso às artes. O V EXIB Música 

fez sentir a cultura ibero-americana 
através das propostas originais 

provenientes de diferentes partes da 
América, Espanha e Portugal.

Já a Festa da Ilustração 
celebrou trabalhos clássicos                                  

e contemporâneos, com exposições 
em espaços e equipamentos 

culturais, num ano igualmente 
marcado pelo Film Fest, festival de 

cinema inédito que deu cartas na 
cidade, com mais de duas dezenas de 

cine-concertos, palestras, oficinas 
e uma exposição
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CULTURA
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AO RITMO
IBERO-AMERICANO
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A diversidade cultural esteve em destaque nos dias 13, 14 
e 15 de junho no V EXIB Música – Expo Ibero-Americana de 
Música, pela primeira vez em Setúbal, com iniciativas em 
vários espaços da cidade.

O evento, organizado em parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal, apresentou propostas musicais originais 
provenientes de diferentes partes da América, de Espanha 
e de Portugal, em mais de vinte concertos gratuitos, uma 
cerimónia de homenagem a José Afonso e Mercedes Sosa 
e um encontro sobre Gestão Musical e a Cidade.

Para a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, “ter esta iniciativa internacional, em que se 
mostra a música e os ritmos que nos são próprios e que se 
entrecruzam no grande emaranhado de influências que é a 
música deste grande espaço peninsular e além-mar, é uma 
enorme honra, mas, acima de tudo, uma enorme alegria”.
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Durante três dias, Setúbal assumiu-se como capital da 
música ibero-americana, partilhou a diversidade cultural 
dos países da Península Ibérica e da América Latina e 
homenageou grandes nomes da música. Facto que levou 
a presidente da autarquia a afirmar o certame como “uma 
das maiores festas da música ibero-americana”. 

O programa do V EXIB Música, certame que contou com 
o Alto Patrocínio do Presidente da República, começou 
com uma gala de inauguração no dia 12 de junho, no 
Fórum Luísa Todi. Bandas nacionais e espanholas e outras 
formações provenientes da Argentina, México, Uruguai, 
Paraguai e Venezuela apresentaram-se durante os três 
dias do festival em concertos entre a Praça de Bocage e a 
Casa da Baía e no Coreto da Avenida Luísa Todi.

A mostra ibero-americana ligou ainda a música a outros 
aspetos culturais dos países participantes, cujo destaque 
foi para o trabalho do artista plástico uruguaio Juan Carlos 
Barreto, que pintou o mural “9500 Km al Sur” numa parede 
exterior da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.
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O V EXIB Música deu igualmente oportunidade à reflexão 
sobre a gestão musical e a cidade, num encontro dirigido 
a profissionais com o objetivo da criação de sinergias de 
colaboração para o desenvolvimento de eventos culturais 
e festivais sustentáveis. 

O festival, que conta com o apoio da Organização de 
Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e 
Cultura e da CPLP, visa promover a diversidade cultural e 
musical ibero-americana e incentivar a circulação artística.

No último dia, o EXIB Música ganhou maior destaque 
com a atribuição, pela primeira vez, do Prémio da Música 
Ibero-Americana, que distinguiu dois vultos da música 
ibero-americana, o português José Afonso e a argentina 
Mercedes Sosa.

Maria das Dores Meira apontou que foi “uma honra e uma 
alegria” Setúbal ter sido a cidade em que se atribuiu, pela 
primeira vez, “um galardão que evoca duas personalidades 
que partilharam cultura num caminho de combate à 
opressão e de luta pela liberdade”.
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QUALIDADE EM FESTIVAL
O Festival de Música de Setúbal regressou à cidade entre 
23 e 27 de maio, com atividades em vários espaços que 
reuniram artistas com a comunidade local, envolvendo 
mais de um milhar e meio de jovens. 

“Casa”, o tema da edição anterior, voltou a inspirar o conceito 
musical do certame organizado pela A7M – Associação 
Festival de Música de Setúbal e financiado pela autarquia 
e pela The Helen Hamlyn Trust, com o apoio da Antena 1 e 
2 e da Caetano Drive.

Nesta “Casa” estiveram artistas e formações com 
reconhecimento nacional e internacional, envolvidos em 
espetáculos com a comunidade local, incluindo grupos 
amadores e pessoas com necessidades especiais, no 
âmbito do espírito inclusivo do certame.

Das iniciativas desenvolvidas, destacou-se a tradicional 
performance e desfile de percussão por escolas, na 
Avenida Luísa Todi.
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O envolvimento da comunidade escolar no Festival de 
Música de Setúbal revelou-se no habitual desfile de 
percussão, com o título “O Rio é a Nossa Casa”, conduzido 
por Fernando Molina.

Mais de oito centenas de crianças e jovens das escolas 
do concelho e de grupos comunitários levaram animação 
às ruas da cidade, entre o cais 3 do porto de Setúbal 
e a Praça de Bocage, numa performance com uma 
diversidade rítmica e cultural, conseguida através da 
junção de instrumentos musicais habituais e outros não 
convencionais, como baldes e recipientes de plástico, 
latas de tinta usadas e latas de conservas reutilizadas.
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Nem só de música se fez o Festival de Música de Setúbal 
2019. A Casa d’Avenida recebeu o encontro “Liquid 
Architecture and Frozen Music”, com a participação dos 
arquitetos José Manuel Pedreirinho e Fernando Ziegler, 
inspirado em Johann Wolfgang von Goethe.

No espaço decorreu também a exposição “As Gavetas 
de Mahler”, com construção de ambientes, desenhos e 
pintura de Graça Pinto Basto e textos da própria e de Maria 
João Frade.

O certame contemplou, igualmente, a segunda edição do 
simpósio “Música, Saúde e Bem-Estar”, para refletir sobre 
os contributos para a saúde de projetos como o Ensemble 
Juvenil. O encontro, na Escola de Hotelaria e Turismo de 
Setúbal e no Fórum Municipal Luísa Todi, teve como temas 
“Home” e “Comunidade, Criatividade e Cultura”, com o 
envolvimento de especialistas nacionais e estrangeiros. 

O Festival de Música de Setúbal já envolveu a participação 
de mais de 12 mil crianças e jovens na realização de 
espetáculos e na composição de canções interpretadas 
nas nove edições do certame.
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A primeira edição do festival Setúbal Cantofest, entre 8 e 
18 de agosto, levou concertos de ópera a vários espaços e 
equipamentos da cidade, que contaram com uma calorosa 
receção.

Participaram no evento mais de duas dezenas de cantores 
líricos de todo o mundo, com idades entre os 21 e os 36 
anos, especializados em reportórios de ópera italiana, 
francesa e alemã. 

O Largo da Ribeira Velha, a Igreja de São Sebastião e a 
Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi acolheram 
os vários concertos gratuitos, pautados sempre pela 
grande afluência de público.

FORMAÇÃO 
EM ÓPERA
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A primeira edição do evento encerrou oficialmente no 
dia 15 de agosto, com uma gala de ópera com lotação 
esgotada, no Fórum Municipal Luísa Todi, na qual foram 
encenadas árias, duetos e ensembles das mais belas 
óperas de Mozart, Verdi, Puccini e Donizetti, entre outros, 
acompanhadas ao piano.

A calorosa receção, quer por parte dos setubalenses, quer 
dos muitos turistas que assistiram aos espetáculos, levou 
formandos e professores a agendar um concerto extra, no 
coreto da Avenida Luísa Todi.

O Setúbal Cantofest, organizado pela Grand Stage 
Internacional Arts Foundation, em parceria com a Câmara 
Municipal de Setúbal, contou com direção artística de 
Marcos Santos.
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JAZZ CHEGA
EM CÍRCULO

As portas do Fórum Municipal Luísa Todi, da Casa da 
Cultura e da Capricho Setubalense abriram-se para 
receber a oitava edição do festival Círculo Jazz Fest, nos 
dois últimos fins de semana de janeiro.

O certame regressou para apresentar concertos de 
formações musicais já consolidadas e outros de projetos 
artísticos emergentes. A novidade de 2019 foi a alteração 
do nome do certame, até então designado apenas de 
Círculo de Jazz. 

A iniciativa organizada pela Câmara Municipal em 
parceria com a Sociedade Musical Capricho Setubalense, 
contemplou no programa um concerto da Orquestra de 
Jazz do Hot Clube de Portugal, no Fórum Municipal Luísa 
Todi. 

Passaram também pelo certame Ruído Vário, Quarteto 
Beatriz Nunes, The Great Square of Pegasus, Jeffery Davis 
& Federico Casagrande, Quinteto Ricardo Pinto e Quarteto 
Daniel Neto.
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Outra novidade da edição deste ano foi a extensão do 
certame ao cinema, com sessões na Casa da Cultura dos 
filmes “Através da Noite”, de Woody Allen, e “Kansas City”, 
de Robert Altman. 

Através do Círculo Jazz Fest a sonoridade do jazz ouviu-se 
pela cidade com espetáculos na rua durante os meses de 
verão e ainda concertos mensais na Casa da Cultura, até 
ao final do ano. 
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A 15.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas da 
Cidade de Setúbal animou a Baixa, em agosto, com 
um desfile das bandas da Sociedade Musical Capricho 
Setubalense, Musical e Artística da Charneca, Filarmónica 
Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavre e da Sociedade 
Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer. 

O encontro, organizado pela Capricho Setubalense em 
parceria com a Câmara Municipal e com o apoio da União 
das Freguesias de Setúbal, contou com o habitual desfile 
do Largo da Misericórdia à Praça de Bocage, onde as 
bandas participantes interpretaram em conjunto uma 
peça. Seguiram depois para um concerto na placa central 
da Avenida Luísa Todi.

O Festival de Bandas Filarmónicas da Cidade de Setúbal, 
inserido no programa Setúbal na Rua 2019, proporciona 
ao público a oportunidade de conhecer o trabalho de 
bandas filarmónicas portuguesas, compostas por músicos 
amadores que fazem destes conjuntos o maior veículo de 
promoção da música no país. 

Setúbal recebeu em maio o XIV edição do Encontro de 
Corais Alentejanos – Alentejo Abraça Setúbal, organizado 
pela Câmara Municipal em parceria com o Grupo 
Desportivo Independente.

O encontro anual de coros de cante alentejano contou 
com a participação de seis grupos, numa partilha da 
música património cultural da humanidade, e teve como 
ponto alto um concerto na Praça de Bocage. 

Além dos grupos setubalenses Os Amigos do Independente 
e Os Amigos dos Sadinos, esta edição contou com os 
grupos corais Feminino Rosas de Março, de Ferreira do 
Alentejo, Ateneu Mourense, de Moura, A Voz do Alentejo, de 
Quinta do Conde, e Cante Os Lagoias, de Portalegre.

BANDAS
DESFILAM
MÚSICA

ABRAÇO
ALENTEJANO
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CAPITAL
DA EUROVISÃO

VOZES
DO FADO

O Auditório José Afonso encheu-se para a 11.ª edição do 
Eurovision Live Concert Portugal.

O espetáculo musical, que decorreu em setembro, 
organizado pela Derivastatus – Associação e a Câmara 
Municipal de Setúbal, contou com a participação de 
artistas estrangeiros e nacionais, que fizeram uma viagem 
pelos grandes temas que marcaram as seis décadas do 
Festival Eurovisão da Canção.

O evento ficou marcado por uma homenagem à cantora 
Dina, vencedora do Festival da Canção 1992, falecida em 
abril de 2019, com uma das participantes a interpretar o 
tema “Amor de Água Fresca”. Outro dos momentos da 
noite foi uma atuação de Adelaide Ferreira.  

O evento, que já trouxe a Setúbal nos últimos anos mais 
de cinco dezenas de artistas, provenientes de 35 países da 
esfera da Eurovisão, tem por objetivo promover a música 
e os artistas europeus, muitos deles desconhecidos 
do grande público e que, de outra forma, não teriam 
oportunidade de atuar em Portugal.

O Concurso de Fado de Setúbal, certame aberto à 
participação de fadistas amadores ou profissionais 
provenientes de todo o país, que tem vindo a ganhar cada 
vez mais notoriedade, voltou, uma vez mais em 2019, a 
destacar as vozes jovens da canção.  

Catarina Dionísio foi a vencedora deste ano, numa gala com 
seis cantores em competição, perante o salão esgotado da 
Sociedade Musical Capricho Setubalense.

A jovem, de 17 anos, recebeu um prémio monetário e o 
convite para cantar na Feira de Sant’Iago 2020. O segundo 
lugar foi atribuído a Maria Passarinho e a terceira posição 
a Raquel Faria, que acumulou, igualmente, a distinção 
atribuída pelo público. A menção honrosa para o vencedor 
do concelho de Setúbal foi entregue a Pedro Conceição.

O Concurso de Fado de Setúbal é organizado numa 
parceria entre a Câmara Municipal e a Sociedade Musical 
Capricho Setubalense. 
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As artes emergentes conceptualmente disruptivas e 
inovadoras ganharam nova dinâmica, em novembro, com 
a edição piloto do festival “A Colina”.

A iniciativa, organizada em estreita parceria pela Câmara 
Municipal de Setúbal e o Coletivo Colinas, contou com os 
contributos de artistas de renome, como Malibu e Panda 
Bear, nome artístico de Noah Lennox, membro fundador 
dos Animal Collective.  

Centenas de pessoas marcaram presença nos vários 
eventos de manifestação artística que compuseram o 
programa inaugural e experimental do certame, destinado 
a dar voz e espaço a manifestações artísticas vistas como 
menos comerciais e protagonismo a locais alternativos ou 
tradicionais da cidade. 

“A Colina” realizou-se na sede da Sociedade Musical 
Capricho Setubalense, na Casa da Cultura e, em especial, 
nos Armazéns Papéis do Sado.

ARTES EMERGENTES
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Um ciclo de conferências e concertos no Museu do 
Trabalho Michel Giacometti marcou as comemorações do 
113.º aniversário do nascimento do maestro e compositor 
português Fernando Lopes-Graça, entre outubro e 
dezembro. 

A conferência “Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça: 
Um Percurso Conjunto” e um concerto pelo Quarteto de 
Cordas de Sintra foram as iniciativas de arranque do ciclo.

O programa contou igualmente com o encontro “Fernando 
Lopes-Graça e a Música Popular Portuguesa”.

Organizado pela Câmara Municipal de Setúbal e pela 
Associação Lopes-Graça, o ciclo culminou com o concerto “A 
Música Coral de Fernando Lopes-Graça”, com a participação 
do Coro da Escola Secundária de Bocage, dirigido por Raul 
Avelãs, do Coral Infantil de Setúbal, com direção de Nuno 
Batalha, e do Coro Lopes-Graça da Academia de Amadores 
de Música, conduzido por José Robert.

O conjunto de cinco exposições “Reflexos da Galeria 
Ratton 1987-2018”, patentes em 2018 em diferentes 
equipamentos culturais de Setúbal, foi premiado com o 
galardão “Exposições” do projeto SOS Azulejos, organizado 
pelo Museu da Polícia Judiciária com o objetivo de 
salvaguardar o património azulejar português.

A cerimónia decorreu no Palácio dos Marqueses de 
Fronteira, em Lisboa, tendo sido atribuídos cinco prémios 
e oito menções honrosas relativos a iniciativas de 2018.

LOPES-GRAÇA EVOCADO

REFLEXOS
PREMIADOS
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CASA CELEBRA CULTURA
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A Casa da Cultura, um dos principais polos de dinamização 
cultural do concelho, com atividade centrada na promoção 
das mais variadas expressões artísticas e no ensino artístico, 
celebrou no dia 5 de outubro o sétimo aniversário com 
um programa especial repleto de concertos, exposições, 
tertúlias e atividades para criança.

As comemorações foram assinaladas com o concerto 
“José Afonso – 90 anos”, pela dupla Couple Coffee, e uma 
tertúlia dedicada ao tema “50 Anos do Círculo Cultural 
de Setúbal”, que reviveu memórias sobre o espaço que 
foi outrora foco de dinamização cultural em Setúbal e 
de partilha de ideias contra o regime ditatorial e que era 
habitualmente frequentado por Zeca Afonso.
 
O programa incluiu ainda a inauguração da exposição 
“Eram os Cartazes mais Rápidos do Mundo” no Espaço 
Ilustração, com trabalhos originais de Tó Trips, artista 
gráfico também conhecido no mundo da música por 
integrar o projeto Dead Combo.

O sétimo aniversário da Casa da Cultura foi ainda assinalado 
com o espetáculo “Por Trás Daquela Janela”, que atraiu ao 
exterior daquele polo cultural municipal muito público 
para ouvir apontamentos musicais pela guitarra de Tó Trips 
e pela voz e viola de Tio Rex.

Já atividade “Casa Invisível Especial”, no âmbito das 
comemorações, proporcionou animações de leitura e uma 
oficina de ilustração para famílias com crianças dos 3 aos 
10 anos.
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A música como elemento cultural foi constante na 
programação da Casa da Cultura, com concertos pontuais 
e outros inseridos em ciclos a decorrer ao longo do ano. 

O ciclo Duplacidade levou a banda Old Jerusalem e 
Museum Museum à Casa da Cultura, com concertos na 
Sala José Afonso e no Salão Nobre. Já o folk de Norberto 
Lobo voltou a ouvir-se na Sala José Afonso, num concerto 
do músico com a chancela Concertos ZDB, promovido 
pela Associação Cultural Galeria Zé dos Bois.
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O telefone da banda Dear Telephone, nome inspirado na 
curta-metragem de Peter Greenaway “Dear Phone” – 1976, 
para deixar expressa a vontade de decantar soap operas 
e melodramas de bolso, em composições duras e frugais, 
tocou na noite de dia 15 de fevereiro, num concerto de 
hora e meia, organizado pela Câmara Municipal. 

O programa regular da Casa da Cultura abarca as mais 
diferentes expressões artísticas, nomeadamente literatura, 
com o ciclo “Muito Cá de Casa”, que põe autores à conversa 
com o público, exposições nos diferentes espaços, teatro, 
colóquios e atividades infantis, entre outras.
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O mundo árabe deu ritmo a Setúbal no final de julho, na 
terceira edição de “Dança Oriental e as 1001 Noites”, no 
Parque Urbano de Albarquel. 

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, 
com diversas parcerias, reuniu perto de quinhentas pessoas 
ao longo de três dias, que participaram em workshops de 
dança oriental, aulas de preparação de shisha, cachimbo 
de água de origem oriental utilizado para fumar tabaco 
aromatizado, aulas de iniciação à língua árabe e ainda num 
workshop de folclore egípcio, denominado de saidi.

NOITES
ARÁBICAS

Os ritmos tradicionais açorianos invadiram o Parque do 
Bonfim, em março, num baile com a participação de mais 
de trinta pessoas. Adultos, jovens e crianças dançaram 
aos ritmos de violas e concertina de Filipe Gomes, 
Nuno Carpinteiro e David Rodrigues e deixaram-se levar 
pela euforia da Chamarrita, um dos mais antigos bailes 
mandados açorianos. 

Ritmadamente, os pares repetiram os passos básicos, e 
outros mais requintados, da dança açoriana, neste caso à 
moda de Santa Luzia, na Ilha do Pico, ensinados por Carla 
Gomes, a mandadora da roda de Chamarrita. 

AÇORES
NO BONFIM
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O bailado “Da Meia Ponta à Ponta”, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, foi o ponto alto do programa do Dia Mundial da 
Dança, que decorreu entre abril e maio. 

O leque de atividades contemplou uma exposição 
fotográfica no Centro Comercial Alegro, uma oficina de 
danças do mundo, dinamizada pela Oridanza – Cultura em 
Movimento, e o espetáculo “Geometria Encantada”, pela 
Academia de Dança Contemporânea de Setúbal.

Uma convenção, danças orientais, um espetáculo que 
ligou o tango ao fado, zumba para toda a família e outras 
danças promovidas por várias escolas no concelho, bem 
como animações de rua integraram o programa organizado 
pela Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com 
escolas e professores de dança e o movimento associativo 
do concelho.

CIDADE
A DANÇAR
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CARNAVAL ANIMADO
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O Carnaval celebrou-se em Setúbal entre os dias 22 de 
fevereiro e 6 de março, com desfiles e atividades infantis, 
cegadas e animações de rua, entre outras iniciativas que 
decorreram em todo o concelho. 

O programa Carnaval de Setúbal 2019, promovido pela 
Câmara Municipal com o envolvimento das juntas de 
freguesia e do movimento associativo, teve como ponto 
alto animações para toda a família, nos dias 3 e 5, na Praça 
de Bocage.

A folia carnavalesca levou uma multidão à Baixa da cidade, 
com crianças e adultos a participarem num conjunto de 
animações e brincadeiras.

Além das animações de domingo e terça-feira, destaque 
para os tradicionais desfiles da comunidade educativa 
que saíram à rua a 1 de março em Azeitão, com partida 
na EB de Vila Nogueira, com um percurso até ao “rossio”, 
e da EB da Brejoeira até ao Parque do Morango. As duas 
iniciativas, que incluíram espetáculos de palco no final, 
foram organizadas pela Junta de Freguesia de Azeitão.
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Concertos, conferências, leitura de poemas e uma 
feira do livro, em diversos locais da cidade, marcaram a 
programação de quatro dias de O Som da Tinta – Festival 
de Poesia Contemporânea de Setúbal. 

Um dos momentos altos do evento inédito, organizado 
pela Câmara Municipal de Setúbal em novembro, foi um 
concerto pela Lisbon Poetry Orchestra, coletivo de quatro 
músicos e quatro atores, no Fórum Municipal Luísa Todi, 
com um reportório baseado na poesia de Sophia de Mello 
Breyner Andresen.

Sophia e Manuel Gusmão foram ainda evocados em duas 
conferências realizadas na Casa da Cultura.

Uma Feira do Livro na Casa da Cultura e iniciativas 
itinerantes pelas escolas do 1.º ciclo do ensino básico 
marcaram igualmente o programa do ano zero do festival 
O Som da Tinta.

POESIA 
SONORA
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CINEMA EM ANÁLISE

As práticas cinematográficas das escolas portuguesas e 
a inserção da nova geração de cineastas no mercado de 
trabalho foram o ponto de partida para o 3.º Encontro de 
Realizadores e Produtores de Curta-Metragem.

A iniciativa, promovida em novembro pela 50 Cuts  — Asso-
ciação Cinematográfica, com o apoio da autarquia através 
do programa Set’Curtas, trouxe produtores e realizadores 
nacionais.

Inês Oliveira, autora de “O Nome e o N.I.M.”, uma das 
curtas -metragens nacionais mais premiadas de sempre, 
e Manuel José Damásio, o primeiro português a dirigir a 
Associação Europeia das Escolas de Cinema e Audiovisual, 
foram alguns dos cineastas presentes no encontro, que 
teve lugar na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

Também estiveram presentes oradores como João 
Bordeira, realizador, editor e fotógrafo setubalense, 
e Hugo Diogo, fundador da distribuidora e produtora 
cinematográfica Lanterna de Pedra Filmes. 
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Um festival de cinema inédito, o Film Fest, deu cartas na 
cidade com mais de duas dezenas de cine-concertos, 
palestras, oficinas e uma exposição.

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.

FESTIVAL MUSICADO
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Versos de Ary dos Santos, Florbela Espanca e Pedro 
Homem de Mello, entre outros autores, ouviram-se a 21 
de março, nos Paços do Concelho, num momento de 
declamação, que também teve música, no âmbito da IX 
Maratona de Poesia de Setúbal.

A iniciativa foi uma das 24 atividades que a maratona de 15 
horas, organizada pela Câmara Municipal e pela Casa da 
Poesia de Setúbal, promoveu ao longo do dia, em todo o 
concelho, para celebrar junto da população o Dia Mundial 
da Poesia.

ODISSEIA
POÉTICA

Leitura e dramatização poética, expressão corporal 
dramática e apontamentos musicais protagonizados por 
alunos de escolas do concelho compuseram o espetáculo 
“Setúbal – Uma Baía a Ler”, a 12 de março, no Fórum 
Municipal Luísa Todi.

Perto de três centenas de crianças e jovens, de todos os 
níveis de ensino, marcaram presença na sexta edição da 
iniciativa, com o tema “O Prazer de Ler”, organizada pelo 
Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares do Concelho 
de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal.

PRAZER
DA LEITURA
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Cerca de três dezenas de jovens em período de férias 
escolares trocaram manhãs na praia pela Biblioteca 
Pública Municipal para participarem em leituras animadas, 
jogos, trabalhos literários e visitas a locais de interesse 
histórico, lúdico e cultural.  

O Clube de Leitura de Verão, programa de atividades 
de tempos livres e de sensibilização para a literatura e 
expressão corporal, de participação gratuita, decorreu 
entre os dias 24 de junho e 24 de julho, com sessões 
divididas por escalões etários dos 8 aos 17 anos, conduzidas 
por técnicas municipais.

José Carlos Completo, escritor, ator e encenador, autor da 
série literária juvenil “Patrulha Lobo” e formador em escrita 
para livros e guiões de cinema e televisão, foi o autor em 
foco nesta edição e marcou presença no espetáculo de 
encerramento, no dia 24 de julho.

BIBLIOTECA
DE VERÃO
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O bicentenário do nascimento de António Maria Eusébio, 
conhecido também como Calafate, foi assinalado, ao longo 
de 2019, com um programa comemorativo destinado a 
evocar a figura do poeta popular.

Um dos eventos em destaque foi a nova edição do 
Concurso de Poesia Popular, cuja entrega de prémios 
decorreu a 23 de novembro. António José Barradas Barroso 
foi o vencedor do concurso literário, que contou com 34 
concorrentes e com 62 produções. 

As memórias da vida do poeta popular setubalense foram 
partilhadas numa conferência conduzida pelo professor 
e investigador João Reis Ribeiro, intitulada “António Maria 
Eusébio, o Calafate. Vida e Obra”.

No final do ano, o Rotary Club de Setúbal apresentou uma 
edição fac simile de um folheto distribuído aquando da 
inauguração, a 29 de dezembro de 1969, no Parque do 
Bonfim, do busto de António Maria Eusébio.

CALAFATE
PELA CIDADE
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O Orfanato Municipal de Setúbal, que serviu de albergue a 
mais de trezentos rapazes, comemorou cem anos a 18 de 
maio, data que deu início a um programa comemorativo 
realizado ao longo de 2019.

A abertura das comemorações incluiu a colocação de 
uma placa comemorativa, uma visita guiada ao acervo do 
Centro de Convívio dos Ex-Alunos do Orfanato Municipal 
e um apontamento musical pela Sociedade Musical 
Capricho Setubalense.

ORFANATO CENTENÁRIO
Outro destaque do programa, organizado pela Câmara 
Municipal, pelo Centro de Convívio dos Ex-Alunos do Orfanato 
e pela Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, foi a conferência 
“O movimento assistencialista em Setúbal nos séculos XX 
e XXI“, com apresentações por Isabel Melo, Diogo Ferreira, 
Isabel Alho, Isabel Braz e Fernanda Moreira, a 26 de outubro.

As comemorações culminaram a 7 de dezembro com 
a inauguração da exposição “O Orfanato Municipal de 
Setúbal – Casa dos Quatro Ofícios”.
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A Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense venceu a 
edição de 2019 concurso Marchas Populares de Setúbal, 
após desfiles na Avenida Luísa Todi e na Praça de Touros 
Carlos Relvas, em junho.

“Calafate, o Cantador da Cidade”, com letra de Natália Abreu 
e música de Artur Jordão, foi o tema da Grande Marcha da 
edição 2019, a qual teve como Madrinha das Madrinhas 
Joana Lança.

O júri do concurso, presidido pelo ator setubalense Fernando 
Luís, atribuiu ainda à Perpétua Azeitonense os prémios de 
melhores coreografia, cenografia, figurino, letra e música.

O segundo lugar foi entregue à União Desportiva e Recreativa 
das Pontes, que arrecadou igualmente o Prémio Desfile.

A União Desportiva e Recreativa das Pontes conquistou 
igualmente o prémio de Melhor Madrinha, graças à prestação 
de Carla Lança, que assim sucede a Joana Lança.

O terceiro lugar das Marchas Populares de Setúbal foi 
atribuído ao Núcleo Bicross de Setúbal.

MARCHAS
COM BRIO
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A cantora lírica Luísa Todi foi homenageada no dia 9 de 
janeiro numa evocação dos 266 anos do seu nascimento, 
cerimónia que incluiu deposição de flores na glorieta 
dedicada à cantora lírica setubalense.

A comemoração do aniversário da artista setubalense, 
internacionalmente famosa durante o século XVIII, junto 
do monumento localizado na Avenida Luísa Todi, contou 
com deposições de flores da Câmara Municipal, União das 
Freguesias de Setúbal, Universidade Sénior de Setúbal e 
Centro de Estudos Bocageanos.

O programa comemorativo contemplou ainda um 
concerto do Duo Passione, do tenor João Mendonza e de 
Carlos Barreto Xavier, ao piano, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. 

LUÍSA TODI
LEMBRADA
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A importância da preservação da identidade cultural 
setubalense e da mensagem global deixada por S. 
Francisco Xavier foi o tema central da cerimónia que 
assinalou o dia do padroeiro de Setúbal, a 3 de dezembro, 
data do falecimento do missionário.

Na cerimónia, com a presença do presidente da Liga dos 
Amigos de Setúbal e Azeitão, Francisco Borba, e do padre 
Luís Ferreira, o vereador da Cultura, Pedro Pina, destacou 
a importância de “continuar a evocar esta figura ímpar, de 
olhar para a sua mensagem e para a sua missão”.

O programa incluiu uma missa pelo bispo D. José Ornelas 
de Carvalho, na Igreja de São Julião, uma deposição de 
flores junto do monumento de S. Francisco de Xavier, no 
Jardim da Beira-Mar, e uma visita guiada à Capela de São 
Francisco Xavier, no Palácio Fryxell.

EVOCAÇÃO
DO PATRONO



165

Sebastião da Gama foi homenageado em abril numa 
cerimónia que incluiu uma deposição de flores na estátua 
erigida em Vila Nogueira de Azeitão, terra natal do poeta 
e professor.
 
As coroas de flores foram depositadas por elementos da 
Junta de Freguesia de Azeitão, da Associação Cultural 
Sebastião da Gama e da Câmara Municipal.

O programa incluiu outras iniciativas, como momentos 
de declamação de poesia no Museu Oceanográfico Luís 
Saldanha, no Portinho da Arrábida.

POETA DA ARRÁBIDA
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EXCELÊNCIA NO FÓRUM
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O Fórum Municipal Luísa Todi deu as boas-vindas a 
2019 com o concerto Delírios, Valsas, Galopes e Outros 
Sortilégios Musicais, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
que viajou por obras da família Strauss, de Carl Otto Nicolai 
e de Dmitri Shostakovich.

A meio do mês, Diogo Morgado e Mariana Marques 
trocaram juras de amor no palco, perante mais de mil e 
seiscentas pessoas, ao longo de três dias. Os dois atores 
protagonizaram Grease, o Musical. 

Janeiro marcou igualmente o arranque da sexta edição 
de Concertos íntimos, com a apresentação de Abrigo, de 
Diogo Piçarra. O cantor iniciou com casa cheia em Setúbal 
a nova digressão nacional, depois de uma pausa dos 
grandes palcos. 

Este ciclo mostrou ainda, em maio, o formato mais intimista 
de Gisela João, que cantou temas do fado contemporâneo 
que a caracterizam como artista, e o fadista Ricardo Ribeiro, 
em novembro, acompanhado do pianista João Paulo 
Esteves da Silva e do percussionista norte-americano 
Jarrod Cagwin.  
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A programação de excelência foi uma constante ao longo 
do ano no Fórum Municipal Luísa Todi, com a dança e o 
teatro de mãos dadas com espetáculos musicais.

Os anos 50 e o tema da emigração, numa transposição 
para a atualidade, foram o cerne da peça Do Alto da Ponte, 
dos Artistas Unidos, com encenação de Jorge Silva Melo, 
apresentada em fevereiro.

Mês que viu a cantora e autora Luísa Sobral apresentar 
o álbum Rosa, num festival de música no âmbito da 
comemoração do Dia dos Namorados, e a Academia de 
Dança Contemporânea de Setúbal estrear Geometria 
Encantada.

Março começou com o Fórum cheio e a rir em duas 
atuações de Herman José, que apresentou As Máscaras do 
Herman, espetáculo que recupera os principais momentos 
de quase cinquenta anos de carreira do humorista. 

Os espetáculos Casca de Noz, do músico Miguel Araújo, e 
o Purgatório, do Teatro O Bando, baseado na obra A Vida 
Divina, separaram maio de junho. 

A Terapia das Almas, do Teatro Animação de Setúbal, 
marcou as estreias de julho. Pelo palco passaram 
igualmente no início do mês perto de cem alunos da 
Academia de Dança Contemporânea de Setúbal. 
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A música ecoou em setembro com o concerto da Orquestra 
Gulbenkian que marcou o arranque da VI Temporada 
Sinfónica de Setúbal. O som prolongou-se em outubro, 
desta vez com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob 
direção de Pedro Amaral, a celebrar o Dia Mundial da 
Música.  

Foi com Minutos Mágicos que terminou a programação 
de outubro no Fórum, apresentados pelo mestre da ilusão 
Mário Daniel, num espetáculo interativo de ilusionismo, 
com intensa participação do público.

Novembro deixa a marca do aniversário dos 40 anos do 
Coral Infantil de Setúbal, que celebrou o feito em palco 
com um concerto que revisitou temas clássicos de pop e 
rock dos últimos quarenta anos.

Já o Teatro Estúdio Fontenova estreou a peça R.U.R. – 
Robots Universais Rossum, um dos mais importantes 
escritos da cultura do século XX, do jornalista checo Karel 
Čapek.

Ermelinda do Rio apresentou-se na peça teatral de João 
Monge sobre as cheias que, em 1967, colheram centenas 
de vidas nas regiões de Lisboa e do Ribatejo.  

Em plena época natalícia, a Orquestra Académica 
Metropolitana mostrou A Luz, do compositor norte-
-americano Philip Glass, e duas peças do pianista francês 
Gabriel Fauré.

Um ano marcado pela excelente oferta do Fórum Municipal 
Luísa Todi para a cultura do concelho do Setúbal, sem 
esquecer as noites de segunda-feira pautadas pelas 
sessões gratuitas de cinema comentadas por Lauro 
António, nas masterclasses assinadas pelo cineasta.
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Espetáculos cénicos de sala e de rua, cinema, atuações 
musicais, encontros, exposições e um seminário intensivo 
sobre expressão dramática contribuíram, entre 22 de 
agosto e 1 de setembro, para o sucesso da XXI Festa do 
Teatro, evento organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova e 
pela Câmara Municipal de Setúbal.

A Festa contou com a participação de mais de quatro 
mil pessoas nos espetáculos que decorreram na Escola 
Secundária Sebastião da Gama, Fórum Municipal Luísa 
Todi e em vários equipamentos e espaços públicos da 
cidade. Foram apresentados quinze espetáculos na 
Secção Oficial e quinze na Secção Mais Festa, dos quais 
foram oito a concurso e sete extraconcurso. O vencedor 
desta secção, que abre as portas a jovens criadores e 
a novos projetos teatrais que usufruem da logística e 
promoção do certame, foi a peça “A Terceira Margem 

TEATRO EM FESTA

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

O espetáculo da companhia chilena EscenaFísica que 
esgotou o ginásio da Escola Secundária Sebastião da 
Gama com a peça “La Metamorfosis”, versão de Ricardo 
Gaete inspirada em “A Metamorfose”, de Franz Kafka, foi 
outro dos destaques do festival.

O programa contemplou, igualmente, dois concertos, uma 
mostra de curtas-metragens, conversas de teatro, duas 
exposições e um seminário intensivo. Além de companhias 
de teatro nacionais, marcaram presença na vigésima 
primeira edição do certame oito companhias estrangeiras 
provenientes do Brasil, Chile, República Checa, França e 
Espanha.
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A primeira edição da MAPS – Mostra de Artes 
Performativas em Setúbal, proporcionou performances de 
múltiplas manifestações artísticas, gratuitas, à exceção do 
espetáculo de abertura, dirigidas a vários públicos.

A liberdade, a igualdade e questões de género, o 
consumo, o trabalho, a ocupação dos “não lugares” e a 
corporalidade constituem alguns dos principais temas, 
que proporcionaram uma dezena de espetáculos de 
diferentes expressões artísticas em vários locais da cidade, 
entre 11 e 18 de julho.

ARTES PERFORMATIVAS
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A mostra, organizada pela Câmara Municipal, promoveu a 
interação, a fruição e a valorização do património através 
da apresentação de espetáculos que fomentaram o acesso 
às artes, asseguraram a diversificação, a descentralização 
e a difusão da criação artística e a captação de diferentes 
públicos.
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O Dia Mundial do Teatro, a 27 de março, foi assinalado com 
um programa comemorativo, o qual contemplou, naquele 
dia, a estreia da peça Vamos Comprar um Poeta, do TAS.

Setúbal evocou o teatro ao longo de todo o mês de 
março, com um programa composto por apresentações, 
exposições e estreias teatrais. A Noite da Dona Luciana, do 
Teatro do Eléctrico, foi outra das estreias.

Já o Teatro Estúdio Fontenova estreou a farsa Auto da Índia, 
de Gil Vicente, com a abordagem dos descobrimentos e as 
suas consequências sociais. 

O Dia Mundial do Teatro chegou igualmente aos mais 
novos, no musical infantil Dona Natureza, peça da Espelho 
Mágico – GATEM.

Foi igualmente de imagens que se fez o Dia Mundial do 
Teatro em Setúbal. Imagens fotográficas com fragmentos 
da vida profissional do ator e poeta Carlos Rodrigues 
construíram a mostra Manuel Bola – Registo Fotográfico.

PALCO
DA MEMÓRIA
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Setúbal celebrou em maio o Dia Internacional e a Noite 
Europeia dos Museus com uma programação composta 
por visitas a exposições e atividades especiais nos diversos 
equipamentos.

Um périplo museológico noturno levou os participantes 
num passeio cultural que uniu a Galeria Municipal do 
Banco de Portugal, a Casa do Corpo Santo, a Galeria 
Municipal do 11, a Casa Bocage e o Museu do Trabalho 
Michel Giacometti.

A iniciativa, com o tema Os Museus como Centros Culturais: 
o Futuro da Tradição, foi dinamizada no âmbito da Noite 
Europeia dos Museus, instituída em 2005 pelo Ministério 
da Cultura de França.

Setúbal assinalou igualmente o Dia Internacional dos 
Museus, com o tema Os Museus como Plataformas Culturais 
– Museus e Cidadania, que contou com um atelier cultural 
para pais e filhos, na Casa do Corpo Santo. 

MUSEUS
ABERTOS
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O Dia Nacional dos Centros Históricos, a 28 de março, 
foi pretexto para uma visita guiada por locais da cidade 
onde existe ou já existiu importante património histórico 
relacionado com a água.

A visita, organizada pela autarquia, incluiu o Aqueduto de 
Setúbal, o Balneário Dr. Paula Borba, as fontes das praças 
Machado dos Santos e Teófilo Braga, a Rua de Santa 
Catarina, a Praça de Bocage e a Fonte de Palhais.

PATRIMÓNIO
DA ÁGUA

ENJOY

Venha conhecer a RM Guest House
The Experience, vencedora dos World Luxury 
Awards 2019, e descubra a cama que o vai 
deixar ainda mais apaixonado por Setúbal…

Come meet RM Guest House 
The Experience, winner of 2019 
World Luxury Awards, and meet the bed 
that will leave even more in love 
with Setúbal...

SETUBAL| P ORTUGAL

Avenida Luisa Todi 59 - 2900|424
R. Padre Joaquim Silvestre Serrão nº8

www.RMGUESTHOUSE.ptrm gues�ouse
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ILUSTRAÇÃO EM DESTAQUE
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Setúbal foi a capital da ilustração em junho, numa iniciativa 
que celebrou o trabalho de ilustradores clássicos e 
contemporâneos, com exposições patentes em diversos 
espaços e equipamentos culturais do concelho.

A quinta edição da Festa da Ilustração, certame 
organizado em parceria pela Câmara Municipal e o atelier 
DDLX, assumiu-se como um espaço de liberdade e de 
apresentação de ideias.  

Cristina Sampaio foi a artista convidada numa edição 
que evocou o francês Tignous, assassinado no atentado 
terrorista de 2015 ao jornal Charlie Hebdo, bem como 
Manuel Lapa.

O certame contou com uma dezena e meia de iniciativas, 
incluindo palestras, apresentações literárias, ateliers, 
encontros e teatro infantil.
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LENDA VIVA

RITUAIS DE FÉ

Uma exposição intitulada Carlos Velez – Uma Lenda Viva, 
organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, juntou 
fotografias de Carlos Velez, desportista internacional 
de motociclismo e karting, patente entre abril e maio no 
Museu do Trabalho Michel Giacometti.

A mostra recordou, através 45 registos fotográficos, 
memórias do atleta que representou Setúbal em 
modalidades como vela, remo, voleibol, andebol e pesca 
desportiva.

Carlos Velez destacou-se igualmente nos desportos 
motorizados, tendo participado em provas de 
motociclismo e karting, e foi campeão da Volta a Portugal 
em Motociclismo, com apenas 20 anos, na categoria até 
200 centímetros cúbicos de cilindrada, conduzindo uma 
scooter Durkopp Diana.

Festas do Mar, mostra fotográfica de José A. Carvalho, 
desvendou e partilhou, através de 22 fotografias, aspetos 
da história recente de três celebrações religiosas da 
comunidade piscatória setubalense.

Patente entre julho e setembro no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, a exposição evocou memórias da Festa 
de Nossa Senhora do Rosário de Troia, do Novo Círio da 
Arrábida de Setúbal e da Festa do Senhor Jesus do Bonfim, 
através de rituais de fé realizados ao longo dos séculos, 
antes ou depois das saídas para o mar, de pedidos de ajuda 
divina para uma boa faina ou para agradecer a chegada a 
terra sãos e salvos. 
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UNIVERSO
CRIATIVO

EVOLUÇÃO
ARTÍSTICA

A Mostra Virgílio Domingues. Desenhos, patente entre 
janeiro e setembro na Galeria Municipal do Banco 
de Portugal, organizada pela Câmara Municipal de 
Setúbal, reuniu esboços e estudos de esculturas, numa 
demonstração da evolução artística de Virgílio Domingues 
ao longo das décadas de 60, 70 e 80. 

Em Setúbal, a obra do artista está representada em diversos 
locais, incluindo na própria Galeria Municipal do Banco de 
Portugal, com a exposição de escultura Antimonumentos, 
que o autor doou por protocolo ao município, em 2009.

“É o esquecimento e não a morte que nos faz ficar fora da 
vida.” A frase do escritor moçambicano Mia Couto serviu 
de premissa à exposição de homenagem ao ilustrador e 
satírico setubalense Agripino Maia.

Patentes no Espaço Ilustração da Casa da Cultura, os 
cerca de trinta desenhos originais expostos reavivaram 
o universo criativo do ilustrador, retratista e cartoonista e 
recordou Agripino Maia como hábil, repentista e de sentido 
de humor apurado, como era caracterizado. 
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A tradição bairrista é celebrada na exposição de longa 
duração Marchas Populares 2019, no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti. 

A mostra homenageia a dedicação das pessoas que, 
durante vários meses, preparam a realização do concurso 
festivo que comemora os Santos Populares no mês de 
junho. 

Os visitantes têm acesso aos mais distintos pormenores 
das Marchas Populares, numa viagem pelo mundo das 
várias vertentes que constituem a composição das 
coreografias, dos trajes aos objetos como arcos e outros 
acessórios.

Ao longo da exposição há ainda recursos audiovisuais e 
testemunhos escritos nas paredes, como frases, relatos de 
memórias e emoções vividas por quem se dedica à arte 
das Marchas Populares.

TRADIÇÃO
BAIRRISTA
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A evolução da moda feminina ao longo do século XX foi 
partilhada na exposição Femmes – Un Siècle de Mode | 
Mulheres – Um Século de Moda, no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, em fevereiro.

A mostra decorreu no âmbito da Festa da Francofonia 
2019, programa de comemoração da língua francesa e da 
cultura dos países francófonos, organizada pela Câmara 
Municipal em parceria com a Alliance Française, o Institut 
Français e o TAS.

O programa contemplou ainda uma tarde intercultural.

MODA
FEMININA

METAMORFOSE
DA ROSA

A exposição fotográfica A Rosa Morreu, de Fernando Pinho, 
esteve patente na Casa Bocage, entre janeiro e março, 
com um conjunto de imagens fotográficas sobre uma rosa 
e os seus vários estados. 

A dualidade dos termos morte e imortalidade que o autor 
revela nas imagens é a metáfora do seu pensamento, na 
medida em que a perceção do Homem em relação ao 
mundo se renova com a passagem do tempo.

Experimentalista por natureza, o setubalense Fernando 
Pinho observou e fixou elementos naturalistas nas suas 
fotografias, culminando depois o trabalho desenvolvido 
numa exposição. 
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Seis artistas, que durante anos não realizaram qualquer 
mostra coletiva de trabalhos, reencontram-se na exposição 
O Tempo Construído, Grupo 5+1 de 1976 a 2019, na qual a 
arte, neste caso a pintura e a escultura, questionam a vida, 
o indivíduo e a sociedade no confronto com o que há de 
mais íntimo.

A mostra, patente na Galeria Municipal dos 11, apresentou 
perto de cinco dezenas de peças da autoria de Teresa 
Magalhães, Guilherme Parente, Virgílio Domingues e 
Sérgio Pombo e de João Hogan e Júlio Pereira, já falecidos.

ARTISTAS
DO TEMPO
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Papéis com reproduções de páginas da Bíblia estiveram 
em exposição na Biblioteca Pública Municipal de Setúbal, 
entre 6 e 14 de novembro.

A mostra A Bíblia, organizada pela Câmara Municipal e 
integrada no programa de atividades do II Centenário da 
Primeira Edição da Bíblia d’Almeida, incluiu conferências 
dinamizadas por Teófilo Ferreira, Daniel Esteves, António 
Carvalho e Rui Bastos   

A arte do ballet esteve em evidência na Galeria de 
Exposições da Casa da Cultura, na exposição Sylphides, 
patente entre novembro e o início de janeiro.

A mostra, em estilo realista integrado em ambientes agrestes, 
distantes, lendários e místicos, da autoria de Acácio Cainete, 
homenageou, através da pintura, o ballet e o amor à dança de 
quem a pratica, conhecida pela perfeição dos movimentos. 

BALLET
NA TELA

ESCRITURA
SAGRADA
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A mostra fotográfica Diálogos apresentou ao público um 
conjunto de 72 fotografias digitais sobre as trajetórias 
artísticas de Ana Férias e Frederico Rosa, com duas 
expressões artísticas que se cruzam num espaço de 
partilha.

A mostra, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, 
na Casa Bocage, propunha o diálogo com o universo 
criativo da dupla de artistas, numa série de 51 trabalhos, 
nos quais as fotografias parecem uma boneca em 
movimento, deslocando-se em vários planos e cores, 
predominantemente de azul e verde. Já os 21 registos 
de fundo preto da autoria de Frederico Rosa remetem o 
espetador para um universo galático. 

A bibliografia de Jaime Cortesão figurou numa mostra, na 
Biblioteca Pública Municipal de Setúbal, composta por 
mais de três dezenas de conteúdos históricos da vida e 
obra do médico, político, escritor e historiador português.

Inserida no colóquio Jaime Cortesão: Vida e Obra, 
organizado pela Câmara Municipal de Setúbal em parceria 
com o Centro de Estudos Bocageanos, o público pôde 
apreciar registos fotográficos, ilustrações e documentos 
como o Catálogo da Exposição Comemorativa do Primeiro 
Centenário (1884-1984), da autoria de Jaime Cortesão e 
Raul Proença.

EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS

VIDA E OBRA
DE CORTESÃO
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O concelho respira desporto. 
O ano de 2019 trouxe três campos 

renovados, incluindo o municipal da 
Cova da Canastra, agora com o nome 

do antigo futebolista Vítor Batista. 
Em Vanicelos, o ténis joga-se com 

mais qualidade e, nas Amoreiras, 
o polidesportivo ganhou melhores 

condições. Já na Algodeia, o râguebi 
tem novo campo. Tudo isto aliado a 

um ano intenso de atividades, como 
a internacional Setúbal Bay e a mítica 

Rampa da Arrábida, que voltou a estar 
inscrita no Campeonato de Portugal 

de Montanha



191

DESPORTO
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CAMPOS RENOVADOS

Do velho se fez o novo. A qualidade da oferta desportiva 
do concelho saiu reforçada com a renovação de três 
equipamentos desportivos, um de futebol, outro de ténis e 
um para a prática de várias modalidades. A estes junta-se 
o novo campo do Club de Rugby de Setúbal.

O antigo jogador setubalense Vítor Batista dá o nome ao 
renovado campo municipal da Cova da Canastra, que, após 
obras de requalificação, ficou dotado de relvado sintético 
de última geração e de vedação nova em todo o perímetro, 
bem como de bancadas e balneários requalificados. 
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A aquisição de novas balizas e de bancos de suplentes, 
o reforço da iluminação e a melhoria dos acessos foram 
também contemplados na intervenção do Campo 
Municipal Vítor Batista, utilizado pelos clubes S. Domingos 
e Sadinos.

Na inauguração, a presidente da Câmara Municipal, 
Maria das Dores Meira, recordou o antigo jogador como 
“especial”, cuja memória deixada faz parte do património 
ligado a Setúbal. 

A renovação destes equipamentos, um investimento de 
cerca de meio milhão de euros, foi suportada pelo grupo 
Supera, no âmbito das contrapartidas contratuais pela 
instalação de um megacomplexo desportivo a nascer na 
Praça de Portugal.
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Além do Campo Municipal Vítor Batista, a cidade ficou 
a conhecer, a 26 de outubro, mais dois equipamentos 
desportivos beneficiados, em Vanicelos e nas Amoreiras. 

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 requalificou um equipamento desportivo que já não 
apresentava as condições exigidas.

Já no Polidesportivo das Amoreiras, gerido pela APPACDM 
de Setúbal, as intervenções travaram a degradação do 
equipamento e melhoraram 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. 
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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 reforçou 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, e possui 
bancada com lotação para 450 pessoas.
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NÁUTICA
À MOSTRA

A náutica de recreio e a pesca desportiva centraram 
atenções, entre 16 e 19 de maio, na primeira edição de um 
certame, com várias atividades, de promoção da oferta de 
empresas, serviços e operadores destes setores.

Exposições, atividades náuticas e de montanha, venda 
de material e workshops integraram a Feira Náutica de 
Setúbal, um espaço de negócio e de divulgação de 
serviços de empresas dinamizado no cais 3 do porto de 
Setúbal.

O certame contou com mais de duas dezenas de 
expositores, incluindo material náutico diverso, 
nomeadamente de caça submarina e mergulho, 
operadores de turismo náutico e de montanha.
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O evento, resultado da reconfiguração da antiga Feira de 
Pesca e Náutica de Setúbal, que se realizava no Parque 
Urbano de Albarquel, contou no programa com vários 
workshops.

Batismos de mar e passeios de barco foram proporcionados 
a grupos escolares e visitantes da feira, que, no recinto 
instalado à beira-rio, com uma zona de restauração, contou 
com um apontamento musical por Jorge Nice. 

Na vertente de competição desportiva, destaque para a 
realização da 2.ª etapa do Campeonato Regional de Pesca 
em Kayak e do Open do Clube de Pesca em Kayak.
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As emoções estiveram ao rubro na Setúbal Bay 2019, com 
a terceira etapa da taça mundo em natação em águas 
abertas a ser decidida ao sprint, tanto nos homens como 
nas mulheres. 

A vitória nos dez quilómetros aquáticos coube ao japonês 
Yohsuke Miyamoto e à brasileira Ana Marcela Cunha, 
enquanto os portugueses Rafael Gil e Angélica André, em 
destaque, falharam o pódio por milésimos de segundo.

O triunfo do nipónico, com 1h34m44s, foi discutido ao 
sprint, com o alemão Andreas Waschburger em segundo, 
com 1h34m45s. Já o argentino Alejandro Moreno, ao 
completar o percurso de dez quilómetros realizado a partir 
do Parque Urbano de Albarquel em 1h34m48s, ficou em 
terceiro.

ÁGUAS DE EMOÇÃO
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Emocionante foi também a competição feminina, com a 
tetracampeã mundial, a brasileira Ana Marcela Cunha, 
a vencer em 1h41m12s, o mesmo tempo da segunda 
classificada, a italiana Rachele Bruni. Em terceiro ficou a 
equatoriana Samantha Arevalo, com 1h41m18s.

A Setúbal Bay, nesta edição com 46 nadadores em 
representação de 20 nações, contou com uma armada 
portuguesa, entre os quais Rafael Gil, com um sexto lugar, 
a melhor prestação de sempre numa etapa do circuito 
mundial da maratona aquática, e Angélica André, em 
quinto, que igualou o seu melhor resultado.
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Para todos os públicos, com desafios, competição e 
lazer, na água e em terra. Os 16.os Jogos do Sado deram 
continuidade à aposta de um calendário eclético, com 
atividades de abril a novembro, que tiraram o melhor 
proveito dos dois principais equipamentos desportivos da 
cidade, o rio e a serra.

O Open Challenge FINA/CNSG Marathon Swim World 
Series 2019, competição paralela à Setúbal Bay, promoveu, 
a 6 de junho, a modalidade de natação em águas abertas, 
em provas para todas as idades nas distâncias de 200, 600 
e 2000 metros.

O atletismo correu à beira-rio na Marginal do Rio Azul, prova 
noturna com cerca de três centenas de atletas, realizada a 
5 de julho. No trajeto de dez quilómetros, destaque para os 
vencedores André Costa, do Clube de Praças da Armada, 
e Rute Martins, a correr a título individual. 

JOGOS ECLÉTICOS
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O Arrábida Swim Challenge, a 21 de julho, levou 129 
nadadores a uma prova de natação de dificuldade 
acrescida devido à força das correntes e à baixa 
temperatura. Rafael Nunes e Nicole França foram os 
vencedores da competição realizada entre as praias do 
Creiro e da Figueirinha.

Já a Regata de Banheiras & Insólitos, corrida de 
embarcações bizarras, construídas no momento com 
materiais reciclados, voltou a proporcionar, a 14 de 
setembro, no Parque Urbano de Albarquel, uma manhã 
de criatividade e diversão, em evento integrado nas 
Comemorações Bocagianas.
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Entre as mais de duas dezenas de atividades do calendário 
dos 16.os Jogos do Sado, destaque para um passeio fluvial 
ao largo da costa que juntou, a 22 de setembro, cerca de 
meia centena de participantes numa atividade desportiva 
e turística entre o Moinho de Maré da Mourisca e o Parque 
Urbano de Albarquel.

A Descida do Rio Sado, feita num percurso com cerca de 
25 quilómetros, aliou a atividade desportiva à vertente 
turística num ambiente de despedida dos dias quentes de 
verão, no qual marcaram presença perto de três dezenas 
de embarcações, entre canoas e caiaques individuais.
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Já a nona edição do Setúbal Bike Tour, a 13 de outubro, 
voltou a encher as ruas da cidade de cicloturistas, em 
passeio com perto de duas centenas de participantes de 
várias idades, incluindo crianças, que deu a conhecer o 
património local e as principais zonas de lazer da cidade.  

A Travessia do Sado a Nado, prova de natação em águas 
abertas desafiou, a 10 de novembro, mais de uma centena 
de atletas federados num percurso de 2500 metros entre 
Troia e o Parque Urbano de Albarquel. 

A prova, realizada pela primeira vez em 1993, teve como 
vencedores nesta edição os nadadores Sofia Silva, do 
Clube Naval Setubalense, e Rafael Gil, do Sporting Clube 
de Portugal.
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RAMPA
RECORDE

Com perícia e em velocidade, a Rampa PêQuêPê da 
Arrábida 2019 debitou emoções fortes no asfalto. A 
competição, com participação recorde, regressou ao 
Campeonato de Portugal de Montanha e não desiludiu. 

João Fonseca, num protótipo SilverCar EF10, com o 
tempo de 3m31s, foi o vencedor absoluto da prova de 
automobilismo realizada nos dias 7 e 8 de setembro, com 
mais de meia centena de pilotos em competição.

Na classificação geral, destaque ainda para as prestações 
de José Correia, ao volante de um Osella PA2000 EVO2-PA, 
em segundo com o tempo de 3m33s, e de Hélder Silva, 
num Juno CN-09, em terceiro, com 3m34s.
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Com um total de 54 pilotos inscritos, a rampa teve uma 
participação recorde e, nesta edição, homenageou o 
antigo piloto de competição e empresário Pedro Queiroz 
Pereira, falecido em 2018.

A Rampa da Arrábida 2019 foi a sétima prova do 
Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, evento 
organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo 
e Karting, com o apoio da autarquia.

O público assistiu ainda às verificações técnicas realizadas 
no dia 6 na zona da Praia da Saúde, local no qual se 
realizou uma sardinhada de convívio e, à noite, uma partida 
simbólica em direção à Arrábida.
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O espanhol Jonathan Lastra, da Caja Rural-Seguros RGA, 
venceu a 17 de março a Clássica da Arrábida, num percurso 
de 185 quilómetros, com partida em Palmela, passagem 
por Setúbal e meta em Sesimbra. 

A prova foi disputada a ritmo bastante elevado, com 
movimentações constantes, que tiveram sempre resposta 
do pelotão, apostado em não dar terreno ao triunfo de 
uma fuga. 

Num pódio totalmente espanhol, Raúl Alarcón, da W52-FC 
Porto, foi o segundo, a 10 segundos do vencedor, e David 
de la Fuente, da Aviludo-Louletano, ficou no terceiro lugar, 
a 14 segundos.

CLÁSSICA
A PEDALAR

Setúbal acolheu a 10 de março a quarta etapa do 
Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamento, feita 
a duas mangas, que atribuiu prémios aos três primeiros 
classificados nas categorias “Tradicional”, “Alterados” e 
“Classe A”.

No percurso entre a Avenida D. Manuel I e a Estrada 
da Graça decorreu ainda a 1.ª Corrida Circuito Sul do 
Campeonato Nacional de Trike.

As provas, organizadas pelo Trilhos do Zêzere, juntaram 
seis dezenas de pilotos em descida radical. 

DESCIDA
RADICAL
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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 em provas que 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.

A maior competição de trail 4x4 da Península Ibérica 
acelerou em Setúbal a 20 de outubro, em pista inédita 
instalada junto do Complexo Municipal de Atletismo, com 
27 pilotos portugueses e espanhóis em competição.

Esta foi a penúltima prova do Challenge Ibérico Super 
Extreme Trial 4×4, em que os pilotos contornaram 
obstáculos artificiais, em piso alternado entre zonas de 
areia e de barro. 

O Super Extreme Trial 4×4 começou em Torres Vedras e 
passou por várias cidades portuguesas. Depois de Setúbal, 
terminou em Málaga.

ADRENALINA
A VOAR

A DEVORAR
O TERRENO
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BMX COM SALTO
DE CAMPEÃO

Velocidade, perícia, adrenalina, saltos radicais e muita 
emoção marcam a modalidade de BMX, com a cidade 
a receber, na pista municipal da Bela Vista, um conjunto 
de competições nas quais o Núcleo Bicross de Setúbal 
alcançou vários títulos nacionais.

A época desportiva do BMX Race em Setúbal arrancou a 
3 de março, com a primeira ronda do troféu Inter-Regional 
Setúbal/Lisboa 2019, no qual participaram mais de centena 
e meia de pilotos de vários escalões. Esta competição 
voltou à Bela Vista, a 6 de abril, para uma segunda ronda.

A cidade recebeu também, a 9 e a 10 de março, as duas 
primeiras rondas da Taça de Portugal em BMX Race, 
com 120 atletas em prova, portugueses e estrangeiros. A 
competição, com um total de dez rondas, decorreu entre 
março e outubro, de norte a sul do país.
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Uma época repleta de êxitos para o Núcleo Bicross de 
Setúbal, que, a 7 de julho, na pista de BMX do Parque da 
Juventude de Portimão, se sagrou vice-campeão nacional 
na modalidade de BMX Race, conquistando títulos de 
campeão em vários escalões.

O clube sadino arrebatou ainda o título de campeão 
nacional de BMX Race, ao dominar, em equipas, a jornada 
dupla da Taça de Portugal, realizada, a 19 e 20 de outubro, 
na pista olímpica de BMX integrada no Centro de Alto 
Rendimento de Anadia.
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Samuel Castela e Filipa Castela, ambos da Lynxteam, 
venceram, a 24 de março, o Arrábida Challenge 2019, prova 
de obstáculos realizada no Parque Urbano de Albarquel, 
com a participação de cerca de 700 atletas nas vertentes 
de competição e de lazer.

O percurso com dez quilómetros de extensão, delineados 
em piso misto, incluindo areia, foi dificultado por perto 
de três dezenas de obstáculos com configurações 
predominantemente militares.

António Almeida e Inês João conquistaram, a 26 de 
outubro, o título de campeão nacional de trail running 
no VII Duratrail By Compressport, 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.

OBSTÁCULOS
EM DESAFIO

TRILHOS
DOS DUROS
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Os atletas João Ferreira, do Estoril Praia Credibom, e 
Ana Filipa Santos, do Rio Maior Triatlo Clube, repetiram o 
sucesso do ano anterior no Setúbal Triathlon ao vencerem, 
a 14 de abril, a terceira edição da prova de triatlo longo, 
que juntou oito centenas de participantes.

O vereador do Desporto na autarquia, Pedro Pina, 
enalteceu a importância da prova, a qual materializa “o 
reconhecimento de Setúbal como cidade desportiva e com 
condições de excelência não apenas para a atividade física 
mas também como espaço de lazer”.

O Setúbal Triathlon 2019, que começou no areal da Praia 
da Saúde, com a natação, e terminou no Largo José 
Afonso, com a corrida, com o segmento de ciclismo pelo 
meio, premiou também a melhor equipa em competição, 
o Estoril Praia Credibom.

TRIUNFO
SUPERADO
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Mais de cinco mil crianças dos jardins de infância e 
das escolas do 1.º ciclo do concelho participaram nos 
dias 5, 6 e 8 de 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, promovida pelo município em parceria com o 
Desporto Escolar e o movimento associativo local, contou 
ainda com ações nas instalações do Centro Cultural e 
Desportivo de Brejos de Azeitão.

CRIANÇAS ATIVAS
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Duas competições de kayak-polo, em outubro e 
dezembro, juntaram no Complexo Municipal de Piscinas 
das Manteigadas equipas nacionais e internacionais.

O Pennine Canoe and Rowing Club, de Inglaterra, 
conquistou o primeiro lugar no Torneio Internacional de 
Kayak-Polo Setúbal Cup 2019, realizado nos dias 12 e 13 de 
outubro, no qual participaram onze das melhores equipas 
de kayak-polo de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, 
Inglaterra, Irlanda e Holanda.

Já a 14 de dezembro, o 19.º Torneio de Natal de Kayak-Polo, 
no qual triunfou o Clube Kayak-Polo Barra, de Oeiras, 
estiveram presentes oito equipas de vários pontos do país, 
nos escalões de absolutos e de Sub-16.

PISCINA
COMPETITIVA
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Setúbal respira desporto em cada canto. Os atletas e os 
clubes do concelho dão cartas em diversas modalidades, 
tanto a nível nacional como internacional, e, por isso, a 
autarquia organiza uma gala especial que homenageia a 
excelência desportiva setubalense.

A terceira Gala do Desporto de Setúbal, realizada a 24 de 
janeiro, no Fórum Municipal Luísa Todi, atribuiu 14 prémios 
a atletas, dirigentes, clubes e outras individualidades em 
destaque no panorama desportivo do concelho, na época 
2017-2018.

A cerimónia, conduzida pelo jornalista Paulo Sérgio e pela 
apresentadora Helena Coelho, que juntou um conjunto de 
individualidades no panorama desportivo nacional, contou 
ainda com vários apontamentos de dança e música que 
surpreenderam o público.

MÉRITO DE GALA
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PRÉMIOS

SETÚBAL TRIATHLON
Evento Desportivo

SCALIPUS CLUBE DE SETÚBAL
Clube Desportivo

REMO DOUBLE SCULL
CLUBE NAVAL SETUBALENSE
Equipa

HÉLIO SOUSA
Treinador

PATRÍCIA MATIAS
Atleta Feminina

JOÃO BOLA
Atleta Masculino

INÊS BORBA
Esperança Feminino

SIMÃO SIMÕES
Esperança Masculino

BEATRIZ BASTOS
Atleta Feminino em Desporto Adaptado

JEAN PAUL MELO
Atleta Masculino em Desporto Adaptado

SANDRO SILVA
Dirigente Desportivo

FERNANDO PEDROSA
Carreira 

CARLOS MARTINS
Mérito Académico

RICARDO GOMES
Especial
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ESCOLAS EM MOVIMENTO
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Natação, atletismo, escalada, natação, râguebi, pentatlo e 
orientação foram propostas de um projeto lúdico-pedagógico 
que o município proporcionou a crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico do concelho ao longo do ano letivo.

Entre as 14 modalidades individuais e coletivas, o 
“Desporto nas Escolas – 1.º Ciclo” chegou, nesta edição, 
a 4135 crianças, com idades entre os 6 e os 11 anos, de 33 
estabelecimentos de ensino.

No âmbito deste projeto realizaram-se, a 23 de fevereiro, 
no Complexo Municipal de Atletismo, as Olimpíadas dos 
Lançamentos, com provas de lançamento da bola e do 
peso, corridas e saltos em altura e em comprimento. 

Entre as atividades do desporto escolar, destaque para 
o Corta-Mato Concelhio, a 16 de janeiro, no Parque do 
Bonfim, com mais de quinhentos alunos a participar no 
culminar da competição realizada em todas as escolas.

Já a 15 de março, mais de seis centenas de crianças e 
jovens de escolas do distrito participaram na final regional 
do 15.º Mega Sprinter Escolar, no Complexo Municipal 
de Atletismo, com corridas de velocidade, salto em 
comprimento e lançamento do peso.

No final do ano letivo, a 28, 29 e 30 de junho, mais de mil 
crianças e jovens, de vários pontos do país, participaram 
nos Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados, festa 
do desporto escolar com andebol, badminton, basquetebol 
e, entre outros, atividades rítmicas e expressivas.

Mais de duas centenas de atletas de clubes do distrito 
participaram, a 2 de fevereiro, no Campeonato Regional 
de Ginástica, em provas nas disciplinas de duplo 
minitrampolim e de tumbling, realizadas no Pavilhão 
Antoine Velge.

Com competições nas categorias de Base e de 1.ª Divisão, 
o evento desportivo, que serviu de apuramento para os 
campeonatos nacionais destas disciplinas, contou com 
ginastas em competição nos escalões de benjamins, 
infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores.

SALTOS
DE GLÓRIA
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Marco Miguel e Ana Lopes venceram, a 5 de maio, a Alegro 
Meia Maratona de Setúbal, numa edição que juntou cerca 
de um milhar e meio de participantes.

O evento, promovido pela autarquia, com o patrocínio 
principal do Alegro Setúbal e organização técnica da 
HMS Sports, animou o fim de semana desportivo com 
provas para todas as idades, nomeadamente a Corrida 
Miúdos Alegro, no dia 4 à tarde, a prova principal de 21,1 
quilómetros e a Corrida das Famílias, de caráter lúdico, 
com 5500 metros, ambas dia 5 de manhã.

Marco Miguel, do Clube de Praças da Armada, liderou 
desde o início o grupo de dez atletas que se formou na 
frente da corrida e venceu a prova masculina.

Nas mulheres, a vencedora foi Ana Lopes, do Recreio 
Desportivo de Águeda, que, a participar pela primeira vez, 
estabeleceu um novo recorde da vertente feminina.

CORRIDA
PARTICIPADA
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As grandes decisões do râguebi nacional e internacional 
voltaram a estar na rota do Sado com o Complexo Municipal 
de Atletismo de Setúbal a receber duas competições da 
modalidade.

A seleção portuguesa iniciou da melhor maneira a 
participação no Europe Rugby Trophy 2018-19 ao vencer, 
a 16 de fevereiro, a equipa da Polónia por expressivos 65-5.

Três jogos em Setúbal, outros tantos triunfos para os 
“Lobos”, com a cidade do Sado a voltar a ser talismã para a 
equipa XV Sénior orientada por Martin Aguiar no desafio de 
estreia na competição europeia.

RÂGUEBI EM FORÇA

Já a final da 58.ª edição Taça de Portugal em râguebi, 
que decorreu na cidade pelo quarto ano consecutivo, 
foi conquistada a 26 de maio pelo CF Belenenses, que 
derrotou o AEIS Técnico por 28-17. 

A equipa do Restelo, que arrebatou pela quarta vez a prova 
rainha do râguebi nacional, levou a melhor sobre o Técnico, 
depois duma segunda parte avassaladora.
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Jorge Robalo venceu, a 14 de dezembro, a Corrida de São 
Silvestre do Sado/IPS 2019 com um novo recorde desta 
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 o 
anterior recorde, 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.

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, vencedoras da 14.ª edição da prova 
com perto de três centenas de participantes, a qual contou 
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.

SÃO SILVESTRE
BATE RECORDE

LEBRES
À SOLTA
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O projeto da criação do Observatório do Desporto de 
Setúbal e os apoios aos clubes do concelho, entre outros 
assuntos, foram abordados na reunião anual do Conselho 
Municipal de Desporto de Setúbal. 

Na quarta sessão deste órgão, realizada a 15 de novembro, 
nos Paços do Concelho, destacou-se a discussão do 
novo projeto, já iniciado, da criação de um Observatório 
do Desporto de Setúbal, cujo trabalho passa pelo 
desenvolvimento do retrato atual do desporto.

A família vitoriana esteve reunida, a 20 de novembro, no 
Fórum Municipal Luísa Todi, na gala do 109.º aniversário 
do Vitória Futebol Clube, que encerrou o programa 
comemorativo.

Na cerimónia, a presidente da autarquia, Maria das Dores 
Meira, felicitou a vitalidade de um clube marcado pela 
“forte ligação à comunidade” e que se assume como um 
“polo de desenvolvimento desportivo e social nas mais 
variadas valências”.

A gala de aniversário, em 2019 novamente com uma 
componente de solidariedade, com a receita realizada 
a ser atribuída a uma instituição da cidade, contou com 
apontamentos culturais e as habituais distinções a sócios, 
dirigentes e atletas.

OBSERVATÓRIO
DESPORTIVO

VITÓRIA
JUNTA 

FAMÍLIA



Um mês inteiro dedicado aos 
jovens com atividades para todos 

os gostos. O m@rço.28 comemorou 
o Mês da Juventude com fóruns de 

debate renovados e a Meia Maratona 
Fotográfica. A 1.ª edição de Formação 

de Monitores de Campos de Férias 
formou duas dezenas de jovens e os 

ateliers de verão voltaram a ocupar os 
tempos livres nas férias. Na música, 

os concertos de verão “Chillargo 
Sounds”, na Casa do Largo, já são uma 

referência e o Música à Mostra deu a 
conhecer novos talentos nacionais
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JUVENTUDE
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MARÇO EM CHEIO

Atividades para todos os gostos, de música, dança, 
cinema, fotografia, exposições, fóruns de reflexão e 
debate, workshops e desporto, preencheram o m@rço.28, 
programa da Câmara Municipal de Setúbal que celebra a 
juventude durante um mês inteiro. 

Em destaque no programa, organizado em colaboração 
com o movimento associativo, esteve o novo modelo 
do Fórum da Juventude de Setúbal, que, em 2019, se 
realizou em cinco sessões descentralizadas, em todas as 
freguesias do concelho. 

Nas reuniões, inseridas no espírito do programa municipal 
Ouvir a População, Construir o Futuro, estiveram presentes 
elementos do Executivo municipal e das respetivas juntas 
de freguesia à conversa com dezenas de jovens a título 
individual ou em representação de associações juvenis.
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A 15.ª Meia Maratona Fotográfica foi outro ponto alto do 
m@rço.28. O concurso desafiou cerca de quatro dezenas 
de fotógrafos amadores a captar as melhores imagens 
para ilustrar o tema desta edição, “Alterações Climáticas”. 

Bernardo Pinho, com o melhor conjunto de imagens, foi o 
grande vencedor da odisseia fotográfica de dez horas, a 
que se seguiram João Moura, com o segundo lugar, e Luís 
Mateus, com o terceiro. Foram ainda atribuídas menções 
honrosas a António Pinho, Carla Roque, Carlos Paixão e 
Jorge Augusto.

As melhores imagens que retratam o tema “Alterações 
Climáticas” estiveram expostas no Hotel do Sado, entre 
os dias 28 e 31 de março, passando depois para a Casa do 
Largo – Pousada da Juventude, entre 6 e 28 de abril.
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Fotografia, ilustração, pintura, escultura e cianotipia 
integraram a coletiva “Múltiplas”, exposição no feminino 
com obras de dezena e meia de artistas, patente durante o 
mês de março, na Casa do Largo.

A mostra contou com trabalhos das artistas Ana Isa Férias, 
Ana Quintino, Elisa Mendonça, Inês Lopes, Inês Xavier, 
Joana Baptista, Joana Bom, Joana Prata Dionísio, Letícia do 
Carmo e Marta Banza. Matilde Chora, Nessi, Raquel Laranjo, 
Sónia Margarido e Teresa Barreto também participaram 
na exposição, organizada pela Câmara Municipal, que 
integrou, igualmente, o Março Mulher 2019.
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Novos talentos nacionais atuaram lado a lado com artistas 
já conhecidos, nos dias 28 e 29 de setembro, na Casa do 
Largo e no Auditório José Afonso, na segunda edição do 
Música à Mostra.

Catorze concertos, com dois cabeças de cartaz e doze 
bandas e projetos individuais emergentes, marcaram 
o evento que tem como objetivo promover os artistas 
nacionais e locais e criar um espaço de partilha na área 
musical.

O Conjunto Corona esteve em destaque na primeira noite 
e o rapper Mike El Nite foi o cabeça de cartaz no dia 29. 

Honeydew, Et Toi Michel, Koa Leaves, To All My Friends, 
BAND’IT, Kalafate, Pedro Ferro e Renato Sousa, de Setúbal, 
Meta, de Bragança, J. Jesus, de Almada, Rui Luís & The 
Musicians, de Almada, e Dream People, de Lisboa, foram 

NOVOS TALENTOS À MOSTRA
os novos talentos que conquistaram lugar no evento, após 
um período de inscrição e fase de apuramento.

O Música à Mostra contou, igualmente, com atuações 
do almadense DJ GETA, nos dois dias do evento, e uma 
palestra sobre A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, 
projeto com direção artística do realizador, documentarista, 
radialista e visualista Tiago Pereira.

Houve ainda workshops de guitarra, de percussão, de 
canto e de edição, management e agenciamento, que 
contaram com a participação de perto de uma centena de 
pessoas.
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A artista brasileira LaBaq e o músico setubalense Renato 
Sousa estiveram em destaque na segunda edição do ciclo 
musical Chillargo Sounds, iniciativa da autarquia com vários 
espetáculos gratuitos dinamizados nos meses de verão, na 
Casa do Largo – Pousada da Juventude. 

Num concerto realizado a 21 de junho, LaBaq apresentou 
o mais recente trabalho de originais, “Lux”, no qual explora 
a musicalidade pop alternativa, e interpretou temas do 
anterior trabalho discográfico lançado em 2016, “Voa”. 

Em julho, no dia 19, o guitarrista setubalense Renato 
Sousa apresentou-se a solo, no terceiro concerto do ciclo 
Chillargo Sounds. 

A segunda edição do ciclo incluiu ainda atuações de 
Grutera, projeto do guitarrista Guilherme Efe, de Haēma, 
projeto de música eletrónica de Susana Nunes e Diana 
Cangueira, The Town Bar, numa fusão entre o folk, o country 
e o rock, e Tableek, com hip hop underground. 

O ciclo de concertos Chillargo Sounds terminou a 13 de 
setembro com a atuação de Algumacena, projeto musical 
que junta Alex D’Alva Teixeira e Ricardo Martins numa 
construção sonora alternativa.
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Uma mostra de arte urbana dinamizada pelo grupo Explicit 
Citizens esteve patente nos dias 1, 2 e 3 de novembro, na 
Casa do Largo – Pousada da Juventude, no âmbito da 
programação do projeto municipal Coletivos com Voz. 

“Explicit & Friends” deu nome à exposição de arte urbana 
promovida pelo coletivo de artistas setubalenses inserida 
no projeto da Câmara Municipal de Setúbal, dinamizado 
mensalmente com o objetivo de divulgar o trabalho de 
jovens nas mais variadas esferas de intervenção artística. 
A exposição foi concebida e preparada pelos Explicit 
Citizens.

ARTE URBANA 
EM MOSTRA

O projeto Poesia sem Vergonha levou eventos de diversas 
expressões artísticas à Casa do Largo – Pousada da 
Juventude ao longo do ano, no âmbito da rúbrica Quarta 
do Meio.

O humor, a música e a poesia cruzaram-se em três 
momentos distintos, com as participações dos spoken 
words Raquel Lima, Alexandre Gigas, Apolo de Carvalho, 
Luciana Carmo, Wagner Merije, Isma XG, Afonso da Mara, 
Cláudia Tomé Silva, João Meirinhos, Mick Mengucci e 
Vanessa Oliveira.

Para encerrar da melhor forma um ano de existência de 
Poesia sem Vergonha, a Câmara Municipal, através da 
Divisão de Juventude, promoveu, a 20 de novembro, 
uma sessão com o criativo Paulo Condessa e o guitarrista 
Afonso Azevedo, na qual o diálogo lúdico e humorístico se 
entrelaçaram com música e poesia.

POESIA 
CRUZA ARTES
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VERÃO 
EM ATELIERS
Mais de quatro centenas de pessoas participaram, entre 
24 de junho e 26 de julho, em cinco dezenas de oficinas 
lúdicas e pedagógicas para ocupação de tempos livres de 
crianças, jovens e idosos.

A vigésima terceira edição dos Ateliers de Verão, iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal de Setúbal em parceria 
com 15 instituições do concelho, constituiu, mais uma vez, 
uma resposta efetiva de ocupação dos tempos livres de 
crianças e jovens no período de férias escolares, o que se 
traduz num apoio às famílias com a oferta de um conjunto 
diversificado de atividades gratuitas, além de promover o 
diálogo entre gerações, através da partilha de experiências 
em ateliers intergeracionais.
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Danças, artes plásticas, cinema, teatro e informática 
foram as propostas dirigidas à população sénior. Já os 
mais novos participaram em cerca de quarenta atividades 
diferentes, como canoagem, natação, paddle, futebol, 
remo, voleibol de praia, capoeira, taekwondo e triatlo, 
entre outras modalidades desportivas, bem como cinema, 
teatro, danças e artes plásticas.

As atividades ao ar livre, na zona ribeirinha da cidade, como 
remo, canoagem, paddle e voleibol de praia, que marcou 
presença, pela primeira vez, nos Ateliers de Verão, foram 
as mais procuradas pelas crianças e pelos jovens entre os 
6 e os 18 anos. 

A edição 2019 dos Ateliers de Verão encerrou com um 
espetáculo na Feira de Sant’Iago, que mostrou algumas 
das atividades realizadas nas 785 horas de atividades 
proporcionadas a 426 participantes em vários locais, 
nomeadamente parques verdes do concelho, piscinas 
municipais e espaços de entidades parceiras, como 
escolas, associações e clubes.
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A Câmara Municipal de Setúbal promoveu, entre janeiro e 
março, um curso de formação de monitores para campos 
de férias, de participação gratuita e com estágio em 
contexto prático, no âmbito do programa “Setúbal Férias +”.

O Curso de Formação de Monitores de Campos de Férias 
“Setúbal Férias +”, desenvolvido em parceria com o IEFP – 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, contou com 
a participação de duas dezenas de jovens entre os 19 e os 
29 anos com o 9.º ano de escolaridade concluído. 

Durante o curso, certificado, os jovens formandos adquirem 
ferramentas e competências de organização, gestão e 
acompanhamento de campos de férias. A sensibilização 
na abordagem à criança e ao jovem com deficiência foi 
igualmente um dos temas em questão durante a formação. 

No final, os novos formadores ficaram aptos a atuar 
em campos de férias, interpretar a legislação em vigor 
e identificar programas de apoio, bem como animar e 
coordenar, conceber e implementar projetos pedagógicos 
e de animação de campos de férias. 

A aplicação dos conhecimentos adquiridos foi feita em 
contexto prático, num estágio com a duração de 25 horas, 
no Acampamento m.28, realizado no Parque de Campismo 
da Gâmbia.

CURSO
FORMA 
MONITORES
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Seis dezenas de jovens de várias idades participaram na 
sexta edição da iniciativa municipal Arrábida Camp, que 
decorreu entre os dias 16 e 21 de julho, no Parque de 
Campismo da Gâmbia. 

O Arrábida Camp é uma iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal de Setúbal com o objetivo de dar resposta à 
ocupação de tempos livres de jovens durante o período 
das férias escolares.

Ao mesmo tempo, o programa, que agrupa jovens com 
idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, promove 
momentos de aprendizagem e diversão, concretamente 
através da dinamização de atividades conjuntas e sempre 
em contacto direto com a natureza. 

Ao longo dos seis dias do acampamento, realizaram-
se atividades no exterior, como canoagem, ações de 
voluntariado e passeios fluviais na embarcação Maravilha 
do Sado. 

Em campo, os jovens tiveram a oportunidade de participar 
em workshops tecnológicos e atividades lúdicas e 
artísticas e animação noturna, com a realização de jogos 
de campo.

NATUREZA
DIVERTIDA
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Cerca de três centenas de pessoas passaram pela terceira 
edição da Feira do Voluntariado de Setúbal, a 23 de 
novembro, na Casa do Largo – Pousada da Juventude.

O evento, dinamizado pela Câmara Municipal e pela 
Voluntiir, cooperativa de solidariedade social, facilita o 
contacto entre pessoas e instituições interessadas na 
promoção e no desenvolvimento do trabalho voluntário, 
com ofertas nas áreas social e da ajuda animal e a 
apresentação de projetos internacionais, com o objetivo 
de envolver a população na temática do voluntariado.

Paralelamente, a iniciativa visa demonstrar que existem 
variadas formas de participação voluntária e estabelece 
a interação direta com as instituições, nomeadamente 
para o esclarecimento de dúvidas sobre as oportunidades 
disponíveis.

VOLUNTARIADO 
PARA TODOS
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SETUBALENSES 
NA EUROPA

As alterações climáticas estiveram em análise na sessão 
do círculo eleitoral de Setúbal do Parlamento dos Jovens, 
com mais de meia centena de estudantes a debater, no dia 
19 de fevereiro, na Casa do Largo, soluções para reverter o 
aquecimento global.

Responsabilidades e comportamentos que devem ser 
repensados para reverter o aquecimento global foram 
ideias em reflexão na sessão do círculo eleitoral de Setúbal 
do Parlamento dos Jovens, programa da Assembleia da 
República organizado em colaboração com o Ministério 
da Educação e o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, com o objetivo despertar nos mais novos o 
gosto pela política.

CLIMA 
EM ANÁLISE

Dois estudantes da Escola Secundária du Bocage 
representaram Setúbal em duas sessões internacionais 
do Parlamento Europeu dos Jovens, que decorreram em 
setembro, na Áustria e na Alemanha. 

Guilherme Monteiro e Pedro Ribeiro, 18 anos, alunos do 
12.º ano da Escola Secundária du Bocage, garantiram 
presença na 91.ª Sessão Internacional do Parlamento 
Europeu dos Jovens, em Hamburgo, na Alemanha, entre 
os dias 20 e 29 de setembro, e no 1.º Fórum Cultural do 
Parlamento Europeu dos Jovens, de 13 a 20 de setembro, 
em Viena, Áustria.



Um conjunto de investimentos 
melhorou as condições de conforto 

e ensino de milhares de crianças das 
escolas básicas de Setúbal, graças 

a uma candidatura da autarquia a 
fundos comunitários de perto de três 

milhões de euros. Além de outros 
encontros de âmbito nacional, a 

cidade acolheu um seminário, onde 
foi apontada como um exemplo 
enquanto cidade educadora. O 

município é, desde o final de junho, 
membro de uma rede internacional 

da UNESCO, de apoio à prática da 
aprendizagem
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EDUCAÇÃO
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O Executivo visitou, nas últimas semanas de 2019, o 
conjunto de investimentos realizado nos estabelecimentos 
de ensino básico com financiamento comunitário, de 
melhoria das condições de conforto e ensino de milhares 
de crianças do concelho.

O recreio da EB do Viso foi um dos espaços beneficiados 
numa candidatura da autarquia a fundos comunitários, 
de perto de três milhões de euros. O investimento neste 
estabelecimento rondou os 220 mil euros, aplicados na 
melhoria de instalações sanitárias, de espaços verdes 
e de campos desportivos, assim como na substituição 
de lâmpadas fluorescentes, pinturas, colocação de um 
telheiro no recreio e requalificação da portaria.

A EB n.º 9 do Casal das Figueiras recebeu obras de 
reabilitação no valor de cerca de 62 mil euros, com 
substituição dos estores das salas de aula, que, devido à 
claridade, incomodavam as crianças.

Desta operação resultaram ainda pinturas, quer nas salas 
de aula e nos acessos, quer na fachada do estabelecimento, 
e a substituição de lâmpadas fluorescentes.

ESCOLAS PRONTAS
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O périplo pelos equipamentos escolares permitiu 
traçar linhas de melhoria, principalmente na área da 
manutenção e preservação. É o caso da biblioteca da EB 
n.º 3 de Montalvão, que funciona há largos anos numa 
sala pequena. Até ao verão de 2020, “terá um monobloco 
grande, instalado numa área do terreno que serve de recreio 
e que permitirá dar mais qualidade de trabalho e bem-estar 
às crianças”, anunciou a presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira.

Para já, uma obra orçada em 96 mil euros permitiu 
requalificar o campo de jogos, nomeadamente com a 
fresagem e a recarga de betuminoso no piso, a colocação 
de novas tabelas de minibasquetebol e balizas de futebol, 
e arranjos exteriores, com pavimento novo na zona de 
terra batida e piso amortecedor novo.

Foi noutro lado da cidade que as visitas no final de 2019 
terminaram. Mais propriamente na Escola Básica da Azeda, 
onde, com um investimento de 253 mil euros, se procedeu 
à instalação de uma casa de porteiro, que permitiu 
reforçar a segurança das crianças e dos pais, à remoção 
da cobertura de fibrocimento e à ampliação da cozinha.

Saliente-se que o investimento global de perto de três 
milhões de euros dos últimos três anos, no âmbito do POR 
Lisboa, do Portugal 2020, contemplou a requalificação 
e a ampliação de infraestruturas de ensino pré-escolar, 
básico e secundário, concretizado em quatro fases e em 
15 estabelecimentos de ensino.
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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. O exemplo 
é o melhor veículo educador”, salientou Joan Manuel del 
Pozo, professor da Universidade de Girona, Espanha, em 
“Cidades Educadoras e Governança Local”.

O seminário, realizado a 3 de dezembro, na Casa do 
Largo, pretendeu aferir o envolvimento do município com 
os princípios das Cidades Educadoras e os contributos 
alcançados para o crescimento de Setúbal nesse papel.

GOVERNANÇA 
EXEMPLAR
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Na sessão de abertura, com a participação da secretária-geral 
da Associação Internacional das Cidades Educadoras, Maria 
Canals, 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” em diferentes áreas 
e que resulta do investimento em equipamentos ou da 
recuperação do património. 

Um workshop a cargo de Angélica Sátiro, da Universidade 
de Barcelona, e, a 4 de dezembro, na Bela Vista, uma 
apresentação do premiado programa Nosso Bairro, Nossa 
Cidade preencheram a restante programação.

“Criar(na) na Cidade” foi o tema do VIII Congresso Nacional 
da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, 
em Lagoa, entre 15 e 18 de maio.

Os desafios e as perspetivas para as cidades educadoras 
estiveram em destaque no programa, que incluiu a mesa 
de autarcas “Desafios e Perspetivas para as Cidades 
Educadoras no Contexto de Portugal na 3.ª Década do séc. 
XXI”, com a participação do vereador da Educação, Ricardo 
Oliveira.
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Os desafios que se colocam à construção de cidades 
educadoras e a partilha de experiências locais estiveram 
em destaque, a 11 de setembro, na V Conferência Anual 
de Educação.

O evento, intitulado “Educar na Cidade, A Cidade que 
Educa”, realizou-se no Fórum Municipal Luísa Todi e na 
Escola de Hotelaria e Turismo e contou com os contributos 
de especialistas nacionais e estrangeiros.

Na abertura do encontro que marcou o início do ano 
letivo 2019/2020, a presidente da autarquia destacou o 
investimento significativo desenvolvido pelo município em 
equipamentos culturais, desportivos, escolares e sociais, 
na recuperação do património, na criação de espaços de 
lazer e na melhoria dos serviços públicos.

Maria das Dores Meira aproveitou ainda para confessar 
o “enorme orgulho” nos vários projetos e atividades que 
fazem de Setúbal uma cidade educadora, cunho revelado, 
igualmente, na adesão do município, em 2019, à Rede 
Global de Cidades de Aprendizagem da UNESCO e, em 
2012, à Associação Internacional das Cidades Educadoras.

PRIORIDADE 
À EDUCAÇÃO



247

A Escolinha da Mercearia, projeto pedagógico desenvolvido 
pela Câmara Municipal na Mercearia Confiança de Troino, 
no Largo da Fonte Nova, proporciona às escolas, desde o 
início de julho, ateliers de artes plásticas e visitas guiadas.

O objetivo é dar a conhecer o funcionamento destes 
antigos espaços comerciais, em comparação com os 
atuais hipermercados, e enquadrar a Mercearia Confiança 
de Troino na história do bairro onde está localizada, um 
dos mais típicos de Setúbal.

Atualmente cafetaria, loja de produtos regionais e espaço 
de memória histórica, a antiga mercearia mantém tudo 
como em 1926 e é gerida pelo município no âmbito de um 
protocolo celebrado com o proprietário.

A participação é gratuita e inclui uma visita guiada ao 
espaço e um atelier no qual as crianças podem dar asas à 
imaginação em trabalhos de artes plásticas relacionados 
com a mercearia.

PASSADO 
GANHA

FUTURO
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Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo Jardim do 
Bonfim, a 1 e 2 de junho, para participarem no Há Festa 
no Parque, evento que proporcionou diversas atividades 
lúdicas e pedagógicas para as famílias.

A comemoração do Dia Mundial da Criança e o final do 
ano letivo serviram de mote à décima edição do evento, 
organizado pela autarquia, com insufláveis, escalada, 
arborismo, ateliers de expressão artística, espaços de 
saúde, educação alimentar e ciência, uma feira do livro, 
a tenda Cantinho da Leitura e uma mostra de projetos 
desenvolvidos por alunos.

GERAÇÕES 
CRUZADAS

Houve ainda ioga, teatro, dança e muita música. Cantar 
José Afonso, espetáculo com a participação de grupos de 
música e de dança de associações e estabelecimentos de 
ensino do concelho, foi um dos destaques.

Um espaço dedicado à adoção de animais do Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) e das 
associações Sobreviver, Esperança Animal e Dignidade 
Animal foi igualmente disponibilizado.
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A promoção do sucesso escolar e da qualidade de ensino, 
através de um conjunto de investimentos que reforçam 
o estatuto de Setúbal como Cidade Educadora, é uma 
prioridade do município, desígnio reforçado na cerimónia 
de receção à comunidade educativa, a 30 de outubro, em 
Vila Nogueira de Azeitão.

Uma das intervenções cruciais no setor passou por 
operações de requalificação de quinze estabelecimentos 
de ensino básico, num investimento superior a três 
milhões de euros, no âmbito de uma candidatura a fundos 
comunitários.

O município dá ainda continuidade a um programa que 
pretende reduzir o insucesso e abandono escolares 
através da promoção de planos inovadores.

A receção à comunidade educativa, momento de 
lazer e divulgação de recursos educacionais, contou 
com a participação de centenas de professores, pais e 
encarregados de educação e trabalhadores não docentes.

CAMINHO 
DE SUCESSO
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O contributo do Instituto Politécnico de Setúbal para 
o aumento da riqueza da região foi destacado a 7 de 
outubro, pelo vice-presidente da autarquia, Manuel 
Pisco, na sessão solene de abertura do ano académico 
e comemorativa dos 40 anos da instituição, realizada no 
Fórum Municipal Luísa Todi.

O autarca comentou a entrada de mais de seis mil novos 
alunos neste estabelecimento de ensino superior, “um 
resultado histórico”, que atesta a “capacidade de atração 
que a escola tem para o desenvolvimento de todo o território”.

Em novembro, de 5 a 8, estudantes, docentes, 
investigadores e parceiros de instituições e internacionais 
reuniram-se na 12.ª Semana Internacional do IPS.

Presente na abertura do encontro, a presidente da 
Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, congratulou-se 
com o que considerou passos significativos do instituto 
politécnico sadino na captação de novos alunos e na 
atração para a região de gerações altamente qualificadas.

ANOS FELIZES
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Mais de quatro mil pessoas passaram, a 10 e 11 de 
maio, pela quarta edição da E-Tech Portugal 2019, feira 
tecnológica com conferências, workshops e concursos de 
robótica, drones e gaming.

O certame, realizado no cais 3 do porto de Setúbal, incluiu 
conferências, workshops, um concurso e apresentações 
com a presença de personalidades de reconhecido 
mérito na área da tecnologia e disponibilizou 2700 metros 
quadrados com mais de cinquenta expositores para a 
apresentação das últimas novidades tecnológicas.

O vereador da Educação, Ricardo Oliveira, destacou os 
esforços realizados pela autarquia para que o processo de 
transformação digital em Setúbal “se desenvolva de forma 
inclusiva, acessível a todos e sem esquecer as pessoas”.

A quarta edição da E-Tech teve mais espaços de diversão 
e de jogos, maior diversidade de iniciativas a decorrer 
ao mesmo tempo e uma área dedicada ao networking 
empresarial e profissional.

TECNOLOGIA
DE PONTA
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A autarquia felicitou os mais de mil novos alunos do Instituto 
Politécnico de Setúbal numa receção ao caloiro realizada a 
26 de setembro, defronte dos Paços do Concelho.

“E para os alunos do IPS não vai nada, nada, nada?! Tudo!” 
Foi com o grito académico que a presidente da Câmara 
Municipal, Maria das Dores Meira, recebeu os estudantes.

Uma semana antes, a 18 de setembro, o município recebeu 
caloiros da Escola Superior de Educação daquele instituto 
politécnico, numa sessão de acolhimento conduzida pelo 
vereador da Educação, Ricardo Oliveira, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.

“Dou-vos os parabéns pela nova fase da vossa vida, pela 
escolha desta escola para a vossa formação e por terem 
escolhido uma licenciatura nesta cidade.”

BEM-VINDOS
CALOIROS!
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Estudantes de todo o país reuniram-se em Setúbal, no 
início de abril, para a final nacional do 37.º Concurso 
Olimpíadas Portuguesas de Matemática, no Fórum 
Municipal Luísa Todi.

A competição da Sociedade Portuguesa de Matemática 
contou este ano com o envolvimento da Escola Secundária 
Sebastião da Gama na organização, o apoio da autarquia e 
a participação de noventa estudantes do ensino básico e 
secundário da rede pública e privada.

As Olimpíadas Portuguesas de Matemática, realizadas 
entre 4 e 7 de abril, terminaram com uma cerimónia de 
entrega de medalhas a 36 jovens dos 11 aos 18 anos.

CAMPEÕES 
DO CÁLCULO

O município de Setúbal é, desde 28 de junho, membro 
da Global Network of Learning Cities da UNESCO, rede 
internacional de apoio à prática da aprendizagem ao longo 
da vida.

Esta rede promove o diálogo sobre políticas de ensino 
e de aprendizagem entre os vários membros e fomenta, 
em simultâneo, a criação de laços e o fortalecimento de 
parcerias e de capacidades para o desenvolvimento de 
instrumentos que procuram encorajar e reconhecer o 
progresso na construção de cidades educativas.

Para manter a qualidade da rede, as cidades-membro, 
num total de mais de duzentas de vários países do mundo, 
comprometem-se a apresentar um relatório bienal sobre o 
progresso dos planos de aprendizagem implementados.

APRENDIZAGEM
COLETIVA
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As comemorações bocagianas e 
a evocação dos valores de Abril 

puseram o concelho em festa, com 
destaque para as homenagens a 

José Afonso, que no Dia da Cidade 
e de Bocage recebeu o título de 

Cidadão Honorário de Setúbal e a 
Medalha de Ouro da Cidade. Em festa 

também continuam os cinco bairros 
abrangidos pelo programa municipal 

Nosso Bairro, Nossa Cidade, com a 
dinamização de diversas atividades 

ao longo do ano que viu serem 
reconhecidos mais de uma centena 
de novos Embaixadores de Setúbal   
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CIDADANIA
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CELEBRAR
BOCAGE
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O Dia de Bocage e da Cidade, 15 de Setembro, foi 
comemorado com um conjunto de atividades, com 
destaque para as habituais cerimónias protocolares, uma 
homenagem a José Afonso e a iniciativa Poçoilos de Portas 
Abertas.

O hastear da bandeira deu início ao programa do feriado 
municipal, integrado nas Comemorações Bocagianas 
2019, a que se seguiu uma homenagem a José Afonso, 
posteriormente distinguido, na sessão solene das 
comemorações, com o título de Cidadão Honorário 
de Setúbal e a Medalha de Ouro da Cidade. Durante a 
homenagem, o Coral Infantil de Setúbal interpretou as 
músicas “Canção de Embalar” e “Os Índios da Meia Praia”.

As comemorações do Dia da Cidade prosseguiram com 
a deposição de flores na estátua de Bocage pela Câmara 
Municipal e outras entidades e uma dramatização de 
alguns poemas do poeta sadino pela Associação Cultural 
TOMA – Teatro Oficina Multi Artes.

A sessão solene do 15 de Setembro agraciou com 
medalhas honoríficas personalidades e entidades que 
se destacam ou destacaram de forma particularmente 
notória e nas mais diversas áreas da sociedade, tendo sido 
atribuídas, em 2019, quarenta e duas distinções.

A iniciativa contou ainda com uma homenagem aos 
trabalhadores aposentados da Câmara Municipal de Setúbal.
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Um dos momentos altos do programa comemorativo foi a 
iniciativa Poçoilos de Portas Abertas, que deu a conhecer 
a mais de uma centena de visitantes o Parque Municipal 
de Poçoilos, infraestrutura de apoio que torna possível um 
conjunto alargado de serviços autárquicos de Setúbal.

A iniciativa contou com a visita do Executivo municipal, que 
destacou as mudanças profundas ocorridas nos últimos 
anos e que contribuíram para uma melhoria substancial 
das condições de trabalho dos trezentos funcionários 
municipais que laboram no Parque Municipal de Poçoilos.  
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O programa comemorativo do Dia de Bocage e da Cidade 
incluiu outro momento especial com a inauguração de um 
conjunto de estruturas urbanas que perpetuam a memória 
e a obra do antigo fotógrafo setubalense Américo Ribeiro. 

As cinco estruturas, instaladas em diferentes espaços 
públicos da cidade, partilham, com descrições breves 
em português e em inglês, imagens antigas que revelam 
como eram, noutros períodos da história da cidade, os 
locais onde estão expostas, estabelecendo como que 
uma ponte temporal entre a Setúbal de ontem e a de hoje.

De noite, o espetáculo musical “Celina de Piedade e as 
Vozes do Cante convidam Vitorino” levou uma enchente à 
Praça de Bocage.



262

A presença na frente ribeirinha ao longo do dia 15 do NRP 
Setúbal, navio da Marinha Portuguesa que atracou no 
cais 2 do porto setubalense e promoveu visitas abertas 
à população, e a Mostra de Saberes e Sabores, que no 
passeio junto da entrada da Casa da Baía destacou produtos 
regionais de Setúbal e incluiu trabalhos de artesanato ao 
vivo, foram outros destaques das comemorações.
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No desporto, é de salientar o VI Open Baía de Setúbal, 
competição de ténis em cadeira de rodas realizada 
entre os dias 12 e 15, no Clube de Ténis de Setúbal. Kamil 
Fabisiak e Mariska Venter foram os vencedores do torneio 
que contou com a participação de mais de três dezenas 
de atletas de Polónia, Estados Unidos, Japão, Portugal, 
Espanha, Suíça, França, Holanda, Itália e Israel.
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LIBERDADE INSPIRADORA
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Setúbal saiu à rua para celebrar os 45 anos da Revolução 
dos Cravos, numa festa que incluiu uma homenagem 
a José Afonso e a inauguração de um novo espaço do 
programa municipal Nosso Bairro, Nossa Cidade.

A memória do cantor e compositor, que em 2019 faria 
90 anos, foi exaltada em sessão solene da Assembleia 
Municipal de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, num 
momento emotivo que juntou várias gerações.

O cantautor foi homenageado com apontamento 
audiovisual produzido pela Câmara Municipal de Setúbal, 
que desafiou cidadãos setubalenses a entoar “Grândola 
Vila Morena”, e com a atuação de um grupo de alunos 
da Escola Básica do Bairro Afonso Costa. A sessão solene 
terminou em uníssono, com “Grândola Vila Morena” a 
ecoar pelo Fórum Municipal Luísa Todi.

A festa de Abril ficou ainda marcada pela inauguração de 
um novo espaço Nosso Bairro, Nossa Cidade, no Bairro da 
Bela Vista, o terceiro do género a ser criado no âmbito deste 
programa municipal em desenvolvimento desde 2012.

O equipamento resulta da transformação de um imóvel 
camarário na Rua do Monte, agora polo dinamizador 
das mais variadas valências, de atividades culturais e 
desportivas à saúde e educação.

Antes, na noite de 24 para 25, Jorge Palma abriu as 
comemorações com um concerto na Praça de Bocage, 
seguido de um espetáculo pirotécnico, a partir das 00h00, 
na Doca dos Pescadores.
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O programa comemorativo dos 45 anos do 25 de Abril 
contemplou outros momentos altos, como a inauguração 
da requalificação do Largo Dr. Manuel de Oliveira Teixeira, 
em Vila Fresca de Azeitão e a pintura de um mural que uniu 
moradores dos bairros dos Pescadores e Grito do Povo.

Ao longo do mês realizaram-se diversas iniciativas para 
celebrar os valores de Abril, como uma exposição fotográfica 
e documental sobre os efeitos da Revolução dos Cravos 
em Setúbal e os 90 anos do nascimento de José Afonso, 
inaugurada no dia 13, na Galeria Municipal do 11.

A mostra “45.90” revelou conteúdos históricos relacionados 
com o 25 de Abril em Setúbal, repartidos por temáticas, 
nomeadamente os direitos humanos básicos e sociais, a 
saúde, a igualdade de género, a educação e as mudanças 
geradas nas pessoas logo após a revolução.

Outra exposição, inaugurada no dia 30, no Moinho de 
Maré da Mourisca, mostrou trabalhos de pintura, desenho, 
ilustração, fotografia e instalação, sobre o tema “Setúbal”, 
produzidos por trabalhadores da autarquia.

A quarta edição da exposição “Entre Nós”, promovida 
pelo projeto Somos CMS, do Departamento de Recursos 
Humanos da autarquia, contou com 21 criações artísticas 
de treze funcionários da autarquia.

De salientar ainda, no dia 26, o espetáculo musical 
ComTradições, com Samuel Úria e Lavoisier, no Fórum 
Municipal Luísa Todi.
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Diversas personalidades foram empossadas na qualidade 
de Embaixador de Setúbal, numa cerimónia realizada a 26 
de setembro na Quinta do Cerrado.

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 algumas das 106 personalidades que 
passaram 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 a presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores.

Trata-se da segunda edição da iniciativa sadina, depois de 
o projeto ter sido lançado em 2017, na altura com a tomada 
de posse de 76 individualidades.

Como lembrança, além de um diploma autenticado 
com o novo título, cada embaixador recebeu uma “mala 
diplomática”, preenchida com objetos que remetem para 
algumas das mais-valias do concelho de Setúbal.

EMISSÁRIOS
DE SETÚBAL
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BAIRROS COM VIDA
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O ano de 2019 foi preenchido com mais um conjunto de 
atividades, do desporto à cultura, do convívio à educação, 
dinamizadas pelos moradores, pela Câmara Municipal de 
Setúbal e por diversas entidades, no âmbito do programa 
Nosso Bairro, Nossa Cidade.

No início do ano, os moradores celebraram a atribuição do 
Prémio Cidades Educadoras 2018 ao programa municipal 
com uma festa, com a participação de mais de duas 
centenas de pessoas, a 6 de janeiro, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. No evento, a Câmara Municipal 
entregou aos representantes dos cinco bairros réplicas do 
prémio recebido no ano anterior.

O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade deu origem a 
projetos inovadores, como o Garrrbage, que a 12 de abril se 
constituiu formalmente como Associação de Solidariedade 
Social, o que permite alargar o leque de atuação.

Já o projeto “Caminhada e Dança – Comunidade para 
uma Vida Saudável” conquistou, entre mais de oitenta 
candidaturas, o terceiro lugar no Prémio Voluntariado 
Universitário Santander 2019.

A arte urbana voltou a ter um momento alto com a pintura 
de um mural na empena do edifício de A Nossa Casinha, 
polo educativo e lúdico para crianças, jovens e idosos, na 
Alameda das Palmeiras.
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Ao longo do ano realizaram-se diversas atividades 
desportivas, como o passeio de cicloturismo 8.º Passeio 
da Primavera, a 12 de maio. 

Gastronomia e animação musical foram os principais os 
ingredientes da Festa dos Santos Populares da Quinta de 
Santo António, a 22 de junho, na Praceta das Amendoeiras.
Os moradores realizaram ainda um leilão de artesanato e 
uma venda de rifas, cujas receitas reverteram a favor das 
atividades desenvolvidas no Espaço da Quinta, que a 17 de 
novembro assinalou, em festa, um ano de existência.

O ano terminou em grande com uma Festa de Natal que 
assinalou o encerramento do projeto Férias no Bairro, a 20 
de dezembro, no Centro Multicultural, na Quinta de Santo 
António.

O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade vai continuar 
vivo nos próximos anos, com os moradores unidos 
na concretização de novas ações para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade, definidas no 5.º 
Encontro Nosso Bairro, Nossa Cidade, realizado na EB+S 
Ordem de Sant’Iago, a 24 de novembro.

Em outubro, houve reuniões plenárias em cada um dos 
cinco bairros para fazer o ponto de situação das propostas 
apresentadas no IV Encontro de Moradores e eleger 
os representantes para a comissão de organização do 
encontro de 2019.
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A maior campanha de voluntariado que se realiza no país 
na área da requalificação urbana voltou a unir pessoas e 
instituições em prol da melhoria do espaço urbano. 

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho, seis mil voluntários, 
de todas as idades, deram cor a mais de centena e meia 
de intervenções realizadas em todo o concelho.  

A arte urbana foi contemplada na iniciativa. Na União das 
Freguesias de Setúbal, o coletivo de artistas setubalenses 
Explicit Citizens pintou um mural com mais de vinte metros 
na Rua António José Batista, junto da praça de touros.

As paredes e os bancos de pedra do Miradouro de São 
Sebastião também foram requalificados por voluntários 
e a Rua Roberto Ivens ganhou um novo mural numa 
intervenção desenvolvida pelo grupo de moradores 
do Monte Belo e com um projeto artístico de António 
Peguinho, residente na Camarinha. 

CIDADE
BONITA
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Em Azeitão, meia centena de voluntários executaram 
melhorias no espaço do anfiteatro do Azeitão Bacalhôa 
Parque. Também a fachada da Piscina Municipal, um muro 
na Rua José Augusto Coelho e muros e pilaretes do parque 
de Vendas de Azeitão ganharam nova cor. 

Na freguesia do Sado, foi pintada a zona exterior da Igreja 
das Praias do Sado. Já em Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 
o Setúbal Mais Bonita interveio na Rua do Clube Desportivo 
da Gâmbia. Na Quinta da Amizade, elementos da 
associação de moradores reuniram-se numa intervenção 
de limpeza do espaço público. 

A embelezar o concelho há nove anos, o projeto 
municipal Setúbal Mais Bonita engloba também a 
comunidade escolar, com ações desenvolvidas em vários 
estabelecimentos de ensino, creches e jardins de infância 
do concelho, no primeiro dia da campanha. 

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, 
com os apoios das empresas Barbot, Refrige, Pingo Doce, 
Jumbo, TST e Águas do Sado, numa parceria com as juntas 
de freguesia.
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O quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de 
Setúbal ganhou uma nova imagem graças ao trabalho 
voluntário de três bombeiros, que, nas pausas sem 
ocorrências de socorro, pintaram o edifício, por dentro e 
por fora.

Ao desafio proposto pelo comandante Paulo Lamego, 
o subchefe de 2.ª classe Pedro Jacinto respondeu 
“presente!” e convenceu os bombeiros sapadores Hugo 
Alves e Rodolfo Batista a acompanhá-lo na missão de 
pintar o quartel da companhia.

As cores bordeaux e cinzento basalto foram escolhidas 
para embelezar o edifício, numa tarefa desempenhada 
com a ajuda do veículo autoescada dos Sapadores e de 
uma barquinha elevatória cedida pela Câmara Municipal, 
que também forneceu as tintas.

O espírito de voluntariado demonstrado pelos três 
sapadores inspirou o IEFP – Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, que decidiu colaborar. A 11 
de fevereiro, mais de uma centena de voluntários da 
instituição em conjunto com elementos da CBSS pintou 
de branco o muro exterior do quartel.

As pinturas foram inauguradas a 21 de fevereiro, data em 
que a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal 
comemorou o 233.º aniversário.

VONTADE 
PINTA 

QUARTEL
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PARTICIPAÇÃO COM VALOR

Um estudo de mobilidade e estacionamento para o Bairro 
Afonso Costa, com o objetivo de melhorar a qualidade 
desta zona da cidade, e o estudo prévio para criação do 
Parque Verde da Quinta da Amizade, uma área com quatro 
hectares, foram apresentados em maio à população. 

Para o Bairro Afonso Costa, em reunião realizada no dia 2, 
na Escola Secundária D. João II, foram dadas a conhecer 
soluções de mobilidade para aquela área habitacional, 
entre as quais mudanças de sentidos de trânsito para criar 
mais faixas de estacionamento. 

A requalificação de pavimentos foi igualmente abordada no 
encontro, conduzido pelo vereador das Obras Municipais na 
autarquia, Carlos Rabaçal, tal como a reabilitação do espaço 
ao lado da EB do Bairro Afonso Costa, onde se encontra o 
parque infantil, para o dotar de mais equipamentos.
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Já a apresentação pública do estudo prévio do Parque 
Verde da Quinta da Amizade, infraestrutura destinada 
a servir a zona nascente do concelho, foi realizada a 
27 de maio, em encontro na Junta de Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.

O futuro parque, com quatro hectares, inclui, 
nomeadamente, um campo de jogos, um circuito de 
manutenção, um parque infantil, um quiosque e um 
parque canino. 

HABITANTES COM PROPOSTAS

Uma comissão de moradores eleitos e em representação 
de todos os bairros municipais de Setúbal participou, a 22 
de março, numa audição pública realizada na Assembleia 
da República sobre a Lei de Bases da Habitação. 

O encontro, promovido pela 11.ª Comissão de Ambiente, 
Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local 
e Habitação, teve como objetivo auscultar moradores, 
neste caso residentes em bairros municipais de Setúbal, 
com vista à elaboração da Lei de Bases da Habitação.

Os representantes da comissão Inquilinos Municipais de 
Setúbal apresentaram um conjunto de contributos.
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Duas dezenas de pinturas do espanhol Gene García 
integraram uma mostra de tributo aos músicos de jazz 
e blues afro-americanos, inaugurada a 9 de maio, na 
Biblioteca Municipal, no âmbito das comemorações do 
Dia da Europa.

“Black Portrait”, exposição organizada pela autarquia 
setubalense e pelo Instituto Cervantes de Lisboa, mostrou 
vinte rostos de grandes figuras lendárias do universo blues 
e jazz em pinturas hiper-realistas de aguarela e guache.

Através de técnica japonesa de pintura, aplicada 
diretamente sobre o molhado, o artista, além de ilustrar 
o rosto de cantores e instrumentistas de descendência 
afro-americana, pretende destacar a história de um grupo 

de artistas que foram vítimas das leis norte-americanas de 
segregação racial, conhecidas por “Jim Crow”.

No final da sessão de inauguração de “Black Portrait”, que 
esteve patente até 30 de junho, Gene García brindou o 
público com um pequeno concerto, acompanhado, na 
guitarra elétrica, por Andreas Barttol. 

A inauguração de “Black Portrait” contou, ainda, com as 
participações de Gonçalo del Puerto, responsável pelas 
atividades culturais do Instituto Cervantes de Lisboa, e 
do comissário da exposição, António Vega, bem como de 
alunos da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi, 
que interpretaram temas de jazz e blues.

EUROPA EM ALTA
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Setúbal reconhece a importância 
de comemorar o Dia Internacional 

da Mulher com um conjunto de 
iniciativas entre março e maio. O 

diálogo intercultural também origina 
iniciativas ao longo de um mês 
para promover o convívio entre 

culturas. Esta é também uma das 
prioridades do Plano Municipal para a 

Integração de Migrantes, que reforçou 
a implementação de medidas. O 

combate à solidão entre os idosos 
continua a ser uma das prioridades 

das políticas sociais do município, 
com diversas ações ao longo do ano
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“Estórias de (Des)Igualdade” deu tema ao Março Mulher 
2019, programa que, entre março e maio, proporcionou 
exposições, música, teatro, cinema, palestras, encontros 
literários e workshops em vários espaços e equipamentos 
da cidade.

O programa, organizado pela SEIES – Sociedade de 
Estudos e Intervenção em Engenharia Social em parceria 
com a Câmara Municipal de Setúbal, com a colaboração 
de diversas instituições, empresas e voluntários, teve 
como ponto alto o 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Entre as várias atividades realizadas ao longo do dia, 
destaque para a música, com o concerto Bandida, projeto 
de Marta Dias e Carlos Barreto Xavier, no Fórum Municipal 
Luísa Todi. 

MARÇO COM QUALIDADE
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O programa Março Mulher 2019 contemplou ainda, no 
dia 9, uma tarde intercultural no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti dedicada à cultura romena e à música 
tradicional portuguesa numa perspetiva contemporânea.

O evento incluiu a apresentação do livro “As Mulheres da 
Fonte Nova”, de Alice Brito, leitura de poemas tradicionais 
da Roménia, mostra de trajes, danças tradicionais e 
gastronomia e a atuação do grupo Segue-me à Capela.
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A solidariedade e o desporto também estiveram em 
destaque no programa Março Mulher 2019, com uma 
caminhada, no dia 10, com a participação de mais de uma 
centena de pessoas.

A iniciativa, com início simultâneo em instalações da Junta 
de Freguesia de São Sebastião e da União das Freguesias 
de Setúbal e chegada ao Jardim de Palhais, incluiu 
um momento simbólico de solidariedade para com as 
mulheres e o povo da Venezuela, junto de uma bandeira 
daquele país da América Latina feita com flores.

Outro momento alto foi o Arraial MM19, a 18 de maio, 
certame com animação, gastronomia, manifestações 
culturais e artesanato, no Largo da Fonte Nova.

Trabalhadoras municipais contribuíram para um momento 
especial do programa, com a conceção de uma manta com 
perto de centena e meia de retalhos, de diversos materiais, 
doados e bordados por funcionárias da autarquia que 
esteve em exposição na escadaria dos Paços do Concelho.

Os retalhos foram costurados num tecido com mais de 4,5 
metros de comprimento e cerca de 2 metros de largura 
por nove colaboradoras municipais.
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SEMANA PELA INCLUSÃO
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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, em 
vários espaços e equipamentos da 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.

A semana arrancou com uma sessão cinematográfica 
para crianças e jovens com perturbações do espectro 
do autismo, “Cineautismo”, no Cinema Charlot – Auditório 
Municipal. O cinema voltou a estar em destaque no dia 
8, com a exibição, no Espaço 50 Cuts, do filme “A Família 
Belier”. 

O “Dia Aberto dos Jogos Adaptados”, destinado à 
comunidade educativa, proporcionou, a 3, um conjunto de 
atividades de boccia, goalball, basquetebol em cadeira de 
rodas, slalom em cadeira de rodas e percursos com guia 
para cegos, na Escola Secundária Sebastião da Gama.

No mesmo dia, na placa central da Avenida Luísa Todi e 
no Centro Comercial Alegro Setúbal, a população teve a 
oportunidade de realizar rastreios gratuitos de prevenção 
da doença renal.

Outro momento especial da 11.ª Semana Temática foi 
um “Jantar às Cegas”, que desafiou os participantes, sem 
quaisquer problemas visuais, a ter uma refeição totalmente 
privados de luz, no dia 5, na Escola de Hotelaria e Turismo 
de Setúbal.
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Uma corrida de 24 horas, a 17 e 18 de maio, no Parque 
do Bonfim, sensibilizou para a inclusão das pessoas com 
deficiência e para o papel do desporto. 

A quarta edição das “24 Horas a Correr pela Deficiência”, 
organizada pela UDI – União Desportiva para a Inclusão, 
da APPACDM de Setúbal, em parceria com o município 
e a Special Olympics Portugal, contou com o atleta 
paralímpico Jorge Pina e, no encerramento, com a antiga 
campeã Rosa Mota.

SENSIBILIZAÇÃO 
PELO DESPORTO
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Entre os participantes, destaque, no arranque da iniciativa, 
para a presença de mais de duas centenas de alunos do 
Agrupamento de Escolas de Palmela e da Associação 
de Paralisia Cerebral Almada Seixal e para o grupo Law 
Enforcement Torch Run Portugal, composto por elementos 
da Unidade Especial da PSP, acompanhados por cães da 
brigada cinotécnica.
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Uma tarde de jogos tradicionais, a 11 de outubro, no 
Parque do Bonfim, proporcionou momentos de diversão e 
convívio à população sénior do concelho.

Os jogos da malha e 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.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado a 1 de 
outubro, foi assinalado com um leque de atividades 
destinadas à terceira idade, entre setembro e novembro. 

Uma tarde dançante, a 18 de outubro, no Centro 
Comunitário da Anunciada, e um passeio a Caldas da 
Rainha foram outras atividades destinadas aos idosos da 
União das Freguesias de Setúbal.

Já a Junta de São Sebastião promoveu idas ao teatro e 
passeios ao Dino Parque Lourinhã e ao Espaço Museológico 
Eugénia Lima, em Rio Maior. 

Visitas à Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, iniciativa 
no âmbito do projeto Memórias, Identidades e Património, 
e a Fátima, uma sessão de ioga do riso, no Parque Urbano 
de Albarquel, o VII Encontro de Coros Seniores e “Um dia 
com as estrelas” foram outras atividades que animaram o 
programa comemorativo do Dia Internacional da Pessoa 
Idosa. 

IDOSOS 
ATIVOS
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RECLUSOS 
ABERTOS
À AJUDA

MORTE À PENA
Setúbal associou-se, a 30 de novembro, ao movimento 
internacional contra a pena de morte, com a iluminação 
do pelourinho, na Praça Marquês de Pombal.

A resposta solidária da autarquia ao desafio lançado pela 
instituição cristã romana Comunidade de Sant’Egídio, 
no âmbito do Dia Internacional das Cidades pela Vida – 
Cidades contra a Pena de Morte, incluiu a colocação de 
uma faixa, junto do monumento, com a frase “Cidade 
Contra a Pena de Morte”.

O Estabelecimento Prisional de Setúbal inaugurou, no dia 
21 de junho, o renovado edifício da Unidade de Regime 
Aberto, na Quinta da Várzea, após obras de melhoria das 
condições do espaço efetuadas exclusivamente com 
recurso a mão de obra prisional.

A inauguração do espaço requalificado contou com as 
presenças da secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Mesquita Ribeiro, do diretor-geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, e da presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira.

Na Unidade de Regime Aberto os reclusos dedicam-se 
à exploração agrícola numa área de 29 hectares com 
pomares, hortas e espaços destinados à criação de 
animais.
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Perto de nove centenas de idosos de todas as freguesias 
de Setúbal participaram, a 30 de junho, no Piquenicão 
Concelhio, momento de convívio que incluiu almoço e 
animação musical, no Parque Sant’Iago.

A 16.ª edição da iniciativa, promovida pela Câmara 
Municipal de Setúbal e pelas juntas de freguesia, contou 
com almoço, com carnes grelhadas e vários petiscos que 
os idosos levaram para partilhar, e um baile dinamizado 
por Ricardo Laginha.

O convívio e a boa disposição não faltaram na festa que 
contou com as presenças da presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, e do vereador 
com o pelouro dos Direitos Sociais, Pedro Pina.

Além do almoço e da música, destaque para a eleição da 
Miss e do Mister Piquenicão.

PIQUENICÃO 
ANIMADO
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O Conselho Local de Ação Social de Setúbal aprovou, a 
12 de junho, as entidades coordenadoras de projetos com 
financiamentos até 700 mil euros, no âmbito do Programa 
de Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS -4G.

O ACM/YMCA de Setúbal e a SEIES ficam responsáveis, 
durante três anos, pelo desenvolvimento de ações que 
integram os eixos de intervenção “Emprego, Formação e 
Qualificação” e “Intervenção Familiar e Parental, Preventiva 
da Pobreza Infantil”.

Na reunião plenária realizada na sala de sessões dos 
Paços do Concelho, presidida pelo vereador Pedro Pina, 
foi ainda aprovada a  adesão de duas novas entidades ao 
CLAS, a Associação K-Evolution e a Associação Médicos 
do Mundo.

AÇÃO SOCIAL 
REFORÇADA

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres, 25 de novembro, foi assinalado com a pintura 
de um mural na Avenida São Francisco Xavier, numa ação 
dinamizada pelo núcleo distrital de Setúbal do Movimento 
Democrático de Mulheres.

O gesto simbólico, que contou com o apoio da Câmara 
Municipal, teve como objetivo consciencializar para 
as várias formas de violência de que as mulheres são 
as principais vítimas, casos da violência doméstica, da 
prostituição, do tráfico de seres humanos, do assédio e da 
exploração no trabalho.

MULHERES
DENUNCIAM
VIOLÊNCIA
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DIÁLOGO EM MAIO
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Uma das principais ações no âmbito da estratégia municipal 
de promoção da interculturalidade, o projeto Maio Diálogo 
Intercultural, incluiu um conjunto de atividades em maio e 
junho, organizadas em parceria com várias entidades.

O Mundos ao Largo, a 11 de maio, no Largo da Ribeira Velha, 
foi um dos eventos em destaque, com um desfile de trajes 
tradicionais por mais de oito dezenas de participantes, que 
mostrou e partilhou com a cidade um pouco das raízes 
culturais e identitárias de imigrantes que escolheram 
Setúbal para ser a sua casa.

No mesmo dia, a Casa da Cultura recebeu uma noite 
intercultural com um jantar temático e um concerto pelo 
músico oriundo da Gâmbia Mbye Ebrim.

A 12 de maio, cerca de duas dezenas de pessoas oriundas 
de países africanos, do Leste europeu e da América do Sul 
participaram num passeio pelo centro histórico.

O Maio Diálogo Intercultural incluiu até 6 de junho diversas 
iniciativas abertas à população, com música, cinema, 
exposições, workshops, palestras e um seminário.
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O trabalho desenvolvido pelo município de Setúbal 
junto da população migrante, para construir uma cidade 
inclusiva e multicultural, foi destacado num encontro 
realizado no Cinema Charlot – Auditório Municipal, a 6 de 
junho.

O seminário “Setúbal, Território Intercultural”, promovido 
pela Câmara Municipal com o apoio do Núcleo Distrital 
de Setúbal EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, 
é uma iniciativa no âmbito do PMIM – Plano Municipal 
para a Integração de Migrantes 2018-2020, que define a 
estratégia de atuação da autarquia nesta área.

ENCONTRO 
INTERCULTURAL

INTEGRAÇÃO 
DE MIGRANTES

FORMAÇÕES
AUXILIAM
DIRIGENTES

As áreas do protocolo e da organização de eventos e 
os programas de financiamento e técnicas de pesquisa 
estiveram em análise em dois seminários dirigidos a 
elementos de associações de imigrantes do concelho, 
realizados a 19 e a 26 de outubro, na Casa da Baía, no 
âmbito do programa Setúbal, Território Intercultural. 

Os encontros “Protocolos e Organizações de Eventos”, a 19, 
e “Programas de Financiamento e Técnicas de Pesquisa”, 
a 26, realizados no âmbito do Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes, do programa Setúbal, Território 
Intercultural, contaram com a participação de diversos 
dirigentes de associações de imigrantes do concelho.

A Plataforma de Acompanhamento e Monitorização do 
Setúbal, Território Intercultural – Plano Municipal para 
a Integração de Migrantes fez, a 18 de abril, o ponto de 
situação das ações e medidas executadas, em curso e em 
preparação.

A reunião, coordenada pelo vereador Pedro Pina, contou 
com duas dezenas de representantes das 13 entidades 
que compõem a plataforma de acompanhamento 
do Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
2018-2020, documento que define a estratégia de atuação 
da autarquia nesta área com diversas parcerias.
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A necessidade crescente de envolvimento das 
comunidades na construção de cidades inteligentes foi 
destacada a 28 de março num workshop da Smart Cities 
Tour 2019, dedicado ao tema “Cidade Inclusiva”, no Cinema 
Charlot – Auditório Municipal.

O evento, que contou com a intervenção da presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, 
foi organizado pela Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, em parceria com a NOVA Cidade – Urban 
Analytics Lab da Nova Information School.

A necessidade de desenvolver políticas para corrigir os 
desequilíbrios resultantes das mudanças nas relações 
laborais foi destacada, a 11 de março, pelo vice-presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Pisco, no encontro “Trabalhar 
para um Futuro Melhor”, no Museu do Trabalho Michel 
Giacometti. 

A iniciativa, organizada pela Direção-Geral do Emprego 
e das Relações e pela Organização Internacional do 
Trabalho, teve como objetivo apresentar e debater, com a 
participação dos parceiros sociais, o relatório da Comissão 
Global sobre o Futuro do Trabalho.

O documento analisa o futuro do trabalho e define 
várias etapas para alcançar um mundo laboral digno e 
sustentável numa época de mudanças e desafios.

MUDANÇAS 
LABORAIS

CIDADES 
INTELIGENTES
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Dois jovens setubalenses partiram a 22 de fevereiro 
da Praça de Bocage para se juntarem a uma caravana 
automóvel internacional que percorreu o deserto de 
Marrocos durante nove dias com um objetivo solidário.

Os primos Gonçalo Rosa, 20 anos, e Bernardo Barreto, 21, 
participaram no projeto UniRaid, destinado a estudantes 
e de cariz solidário, percorrendo 2500 quilómetros, pelo 
deserto, num carro com mais de 20 anos, decorado com 
imagens turísticas de Setúbal, que exaltam a baía e a 
Arrábida. Pelo caminho, visitaram comunidades locais 
para distribuição solidária de bens pelas crianças mais 
necessitadas.

Os jovens, que formam a equipa “Os Areias”, patrocinada 
pela Câmara Municipal entre outras instituições e 
empresas, conseguiram recolher para a viagem cerca 
de 110 quilos em bens, entre material escolar, roupas e 
brinquedos, alguns deles cedidos através da autarquia.

CARAVANA 
SOLIDÁRIA



301



302

Ofertas de boas-vindas, as Bebé 
Box, a recém-nascidos e familiares, 

apresentam-se agora com uma 
nova imagem gráfica e incluem 

um babete e um roupão de banho 
de tecido turco de cor branca 

e tons azul-água alusivos à cor 
do rio Sado. Setúbal quer ser 

um concelho saudável e, nesse 
sentido, desenvolve um conjunto 

de atividades relacionadas com 
a saúde. Rastreios de diversas 

doenças, com a transmissão de 
conselhos úteis, são feitos 

ao longo do ano
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SAÚDE
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PARABÉNS À NASCENÇA
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Setúbal celebra o nascimento de crianças no concelho 
com uma ação de distribuição de ofertas de boas-vindas, 
as Bebé Box, a recém-nascidos e familiares.

O assinalar de entrega de caixas Bebé Box, agora 
renovadas, decorreu a 19 de novembro durante uma 
visita do vereador da Saúde, Ricardo Oliveira, a mães e 
filhos recém-nascidos no puerpério do Hospital de São 
Bernardo.

“Esta é uma forma de dar um sinal, uma mensagem de 
confiança, de que vale a pena viver e celebrar a vida, 
constituir família e trazer alegria para as ruas da cidade”, 
referiu Ricardo Oliveira.

A renovada Bebé Box apresenta-se agora com uma nova 
imagem gráfica e inclui um babete e um roupão de banho 
de tecido turco de cor branca e tons azul-água alusivos à 
cor do rio Sado.

O kit tem ainda um folheto com o calendário de vacinas 
do Programa Nacional de Vacinação, sendo também 
oferecido aos pais o cartão “Olá, Bebé! Olá, Mundo!”, no 
qual é possível anotar os primeiros dados da criança, 
nomeadamente nome, data, hora e local de nascimento, 
peso e medidas.
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A oferta das Bebé Box foi feita ao longo do ano de 2019 
e continua em 2020 através da colaboração existente 
entre Câmara Municipal e Centro Hospitalar de Setúbal, 
assegurando-se, assim, a distribuição dos kits no Hospital 
de São Bernardo.

“Temos uma maternidade cheia. É um momento bonito, 
em que vemos um conjunto de pais jovens e outro de pais 
com mais experiência, todos cheios de confiança, alegres e 
felizes pelos nascimentos destas crianças”, referiu Ricardo 
Oliveira, que distribuiu as novas Bebé Box numa visita em 
que esteve acompanhado do diretor clínico do Centro 
Hospitalar de Setúbal, Nuno Fachada.

Para Nuno Fachada esta ação representa a vida. “Representa 
o presente e o futuro e simboliza que o município está com 
o hospital”, numa fase em que a maternidade regista um 
maior número de nascimentos, tendo a meta de atingir 
dois mil partos por ano.

“O nosso objetivo passa também por garantir a segurança 
na gravidez e depois a segurança das crianças que aqui 
nascem e que aqui cuidamos”, frisou.
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A Câmara Municipal levou alegria e esperança ao Serviço 
de Pediatria do Hospital São Bernardo, em visita realizada 
a 18 de dezembro, com a distribuição de presentes por 
todas as crianças e jovens em internamento, numa ação 
denominada Natal Solidário.

Na sala lúdica daquele serviço, a animação para as crianças 
que estavam no Hospital de Dia chegou pela música 
de Jorge Nice, que interpretou um conjunto de temas 
infantojuvenis, e pela animadora Zingarela, que distribuiu 
balões moldados e pinturas faciais pela pequenada.

PRESENTES ALIVIAM DOR

As ofertas, brinquedos diversos e artigos de puericultura, 
foram angariadas graças ao apoio mecenático das 
farmácias da cidade.

Da sala lúdica, o Natal Solidário foi a todos os quartos 
ocupados daquele serviço, com a presidente da Câmara 
Municipal, Maria das Dores Meira, acompanhada do 
vereador Ricardo Oliveira, a distribuir presentes aos mais 
novos e a partilhar, junto dos familiares, mensagens de 
apoio e esperança.
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Uma investigação na área do acidente vascular cerebral 
isquémico recebeu, a 18 de maio, na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal, o primeiro prémio do Grupo de 
Investigação e Desenvolvimento do Centro Hospitalar de 
Setúbal. 

O galardão, patrocinado pelo município, pretende 
estimular a investigação entre os profissionais do Centro 
Hospitalar de Setúbal.

O primeiro prémio foi atribuído à investigação feita pela 
médica cardiologista Rita Marinheiro. Já os segundo e 
terceiro prémios distinguiram trabalhos dos médicos 
Carlos Silva, do serviço de medicina interna, e de Ana 
Teixeira, de gastrenterologia.

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 com a intervenção da 
presidente do município, Maria das Dores Meira, para 
abordar 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 caminho 
correto, continua a existir um enorme estigma em relação 
a pessoas com perturbação da fala, vulgo gaguez.

INVESTIGAÇÃO
PREMIADA

DOENÇAS SEM ESTIGMA
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As convergências entre a Medicina Interna e a Medicina 
Geral e Familiar deram a tónica a um encontro a 15 e 16 
de novembro, na Casa da Baía, que reuniu 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, Ricardo 
Oliveira, destacou que o município está empenhado 
na promoção da saúde no concelho e na procura de 
soluções para melhorar a prestação destes serviços para 
a população.

O município aprovou, a 3 de abril, em reunião pública, 
a celebração de um protocolo de cooperação com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
para a construção de três unidades de saúde no concelho.

Os equipamentos foram identificados pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito da 
proposta de mapeamento apresentada junto da Autoridade 
de Gestão do POR Lisboa 2020 para a submissão de 
candidaturas.

O protocolo a celebrar entre as duas entidades define que 
o município cede os terrenos necessários à construção, 
até 2021, de três unidades de saúde com capacidade para 
atender mais de 68 mil utentes das freguesias de São 
Sebastião, Azeitão e União das Freguesias de Setúbal.

ESPECIALIDADES
EM APROXIMAÇÃO

SAÚDE 3 EM 1
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COMBATE
ÀS DROGAS

EMBAIXADORES
DA VACINAÇÃO

A necessidade de renovação da política de atuação na área 
dos comportamentos aditivos foi destacada num colóquio 
realizado a 9 de outubro, na sequência 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 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.

Setúbal assumiu o compromisso de município embaixador 
da vacinação ao integrar, com as restantes autarquias da 
Área Metropolitana de Lisboa, uma rede pioneira criada pela 
Direção-Geral da Saúde, formalizada a 30 de abril, na Amadora.

O vereador da Saúde, Ricardo Oliveira, materializou a 
adesão do município à Rede de Municípios Embaixadores 
da Vacinação, através de um documento que oficializa o 
compromisso de Setúbal em fazer a advocacia e promover 
a literacia na vacinação, colaborar na concretização de 
oportunidades de vacinação e contribuir para a cobertura 
universal da vacinação.
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Uma enchente de utentes de brincar passou pelo Hospital 
dos Pequeninos, ação lúdico-pedagógica, realizada a 23 e 
24 de março, com atividades que ajudam a compreender 
melhor o mundo da saúde e a reduzir a ansiedade em 
contexto hospitalar.

Na iniciativa, no cais 3 do porto de Setúbal, organizada 
pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, com a parceria local da autarquia, os pacientes 
não eram as crianças, mas sim os bonecos.

Ao hospital de brincar chegaram os mais variados “dói-dóis”, 
que passaram por um circuito, como se estivesse em 
causa um hospital a sério, que começava pela triagem e 
seguia para serviços de consulta e realização de exames 
complementares.

Uma demonstração de veículos das forças de segurança 
e de socorro, o Autocarro Geração Saudável e uma área 
lúdica com uma exposição de bonecos da Playmobile 
foram outros dos atrativos do evento desenvolvido no 
âmbito do projeto camarário Setúbal Saudável, que 
pretende promover autocuidados ao longo do ciclo da vida.

O REMÉDIO
É BRINCAR
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Rastreios e informações sobre fatores de risco e hábitos 
saudáveis integraram a iniciativa 7 Dias do Coração, que 
decorreu nos dias 8, 9 e 10 de maio com mais de uma 
centena de atendimentos realizados por dia.

Um circuito instalado na placa central da Avenida Luísa 
Todi incluiu estações para rastreio de diabetes e de 
doença coronária, medições de tensão arterial e colesterol 
e registo de eletrocardiograma. 

O percurso, dinamizado por profissionais de saúde, também 
contemplou consultas de tabagismo e de sensibilização 
para a problemática da insuficiência cardíaca, que afeta 
cerca de meio milhão de portugueses.

“Esta iniciativa de promoção de hábitos de vida saudável, com 
esta dimensão e características, é única no país”, destacou 
o vereador com o pelouro da Saúde na autarquia, Ricardo 
Oliveira, ao lado do presidente do conselho de administração 
do Centro Hospitalar de Setúbal, Manuel Roque.

ATENÇÃO AO CORAÇÃO
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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, a 7 de novembro, no Fórum Municipal Luísa Todi.

O encontro, intitulado “Compreender o presente. Evoluir 
para melhor cuidar”, contou com a intervenção da 
presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, que 
reiterou o parecer do município de assumir o compromisso 
de defender intransigentemente o Serviço Nacional de 
Saúde e salientou a necessidade da adoção de uma 
política de saúde centrada nos cuidados primários.

Um coração gigante, na sua forma anatómica, da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia alertou durante dois 
dias a população para a insuficiência cardíaca.

A cor vermelha e o tamanho da peça avistavam-se à 
distância e não deixaram ninguém indiferente aquando da 
passagem junto dela.

Além da estrutura, instalada a 12 de abril na Praça de 
Bocage e a 13 na placa central da Avenida Luísa Todi, houve 
distribuição de folhetos informativos sobre insuficiência 
cardíaca.

SAÚDE
CUIDADA

CORAÇÃO
GIGANTE
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Uma exposição aberta ao público, um seminário e ações 
de formação para trabalhadores integram uma campanha 
lançada a 7 de maio pela autarquia de apelo à adoção de 
comportamentos seguros no local de trabalho.

“Trabalhe em segurança. A sua família precisa de si!” é o 
mote da campanha que destaca o papel fundamental da 
família no incentivo à adoção de comportamentos seguros 
para prevenir os acidentes laborais.

A campanha incluiu uma mostra de fotografias no antigo 
edifício dos Recursos Humanos, na Praça do Brasil, em que 
os protagonistas são trabalhadores municipais e familiares, 
com mensagens que apelam ao uso de equipamentos 
de proteção individual e à adoção de comportamentos 
preventivos de acidentes.

Uma angariação de verbas para a investigação do cancro 
pediátrico, entrega de prémios e momentos de música, dança 
e poesia marcaram a Festa da Paz do Lions Clube de Setúbal, 
a 9 de fevereiro, no Cinema Charlot – Auditório Municipal.

No evento, com a presença da vereadora das Atividades 
Económicas, Eugénia Silveira, foram entregues prémios aos 
vencedores do Concurso Internacional do Cartaz da Paz e 
do Concurso Nacional de Redação “A Bondade Importa”.

A Festa da Paz contou ainda com vários momentos de 
música, dança, expressão corporal e momentos de poesia 
por Júlia Lello.

SEGURANÇA
DE MÃOS DADAS

RESPOSTAS
SOLIDÁRIAS
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OUTUBRO ROSA

CAMINHADA
PELO AUTISMO

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 Grupo de Apoio de Setúbal e pelo 
Movimento Vencer e Viver, da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, com o apoio do município, teve como objetivo 
incentivar e alertar o público sobre a importância do 
diagnóstico precoce da doença.

Com ponto de encontro na Praça de Bocage para uma 
aula de aquecimento, os participantes, de todas as idades 
e vestidos com roupas cor de rosa, seguiram pelo Largo 
da Misericórdia, Jardim da Beira-Mar, Praia da Saúde e 
Avenida Luísa Todi, terminando no Parque do Bonfim.

Mais de 350 de pessoas participaram a 7 de abril numa 
caminhada solidária integrada no Dia Mundial da 
Consciencialização do Autismo, entre a Praça de Bocage 
e o Parque Urbano de Albarquel.

Inclusão. Amor. Compreensão. Inspiração. Aprendizagem. 
Estas foram as palavras de ordem estampadas nas 
t-shirts azuis, cor representativa desta perturbação do 
desenvolvimento da criança, dos participantes que 
marcharam unidos, ao longo de cinco quilómetros, pelo 
autismo.

A iniciativa, organizada pela Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de 
Setúbal e pela Associação de Atletismo Lebres do Sado, 
com o apoio do município, contou com a participação da 
vereadora Carla Guerreiro.
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GLICOSE
AVALIADA

O Dia Mundial da Diabetes foi assinalado a 14 de novembro 
em Setúbal com uma ação de avaliação de risco gratuita, 
destinada a sensibilizar a população para os perigos desta 
patologia.

“A prevenção da diabetes deve começar nas escolas, junto das 
crianças, que devem ser educadas para evitar os alimentos 
carregados de açúcar”, afirmou o vereador Ricardo Oliveira, 
presente na campanha de sensibilização.

Ao longo da ação, organizada pelo município em colaboração 
com o Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida e a Unidade 
de Cuidados da Comunidade de Palmela, foram distribuídos 
folhetos informativos sobre a diabetes tipo 2, caracterizada 
pelo excesso crónico de açúcar no sangue.

O jornalista João da Silva apresentou, a 5 de fevereiro, na 
Biblioteca Pública Municipal, o livro “O Sofrimento Pode 
Esperar”, no qual conta na primeira pessoa como viveu, 
enfrentou e superou a doença oncológica.

João da Silva partilhou momentos e histórias pessoais, 
como a primeira vez que se olhou ao espelho após ter 
perdido o cabelo, até ao dia em que foi submetido a 
transplantes de medula óssea.

TESTEMUNHO
PARTILHADO

A apresentação contou ainda com um debate, no qual 
foram abordados temas como o medo e a alimentação.

Para assinalar o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, o 
município apresentou uma proposta para falar, discutir 
e partilhar experiências de quem viveu e ultrapassou a 
doença.



320

Setúbal serviu de quartel-geral às 
celebrações do Dia do Exército 

2019, com militares a reforçar 
a identidade nacional junto da 

população. Exercícios simularam e 
testaram a capacidade de resposta 

do sistema de proteção em 
caso de incêndio industrial com 

propagação de fumo tóxico para 
a cidade e na ocorrência de um 

sismo. A crise energética obrigou o 
município a implementar medidas 

de contenção. Voluntários ganham 
nova ambulância, num ano 

marcado igualmente por iniciativas 
que mostraram, uma vez mais, 

que Setúbal é resiliente
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SEGURANÇA
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EXÉRCITO NA CIDADE
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Setúbal serviu de quartel-general às comemorações 
anuais do Dia do Exército, assinaladas em outubro. O 
programa incluiu atividades culturais e desportivas, 
demonstrações, exposições e cerimónias militares em 
vários locais, que aproximaram a população deste ramo 
das Forças Armadas.

O evento, organizado pelo Exército português e pela 
Câmara Municipal de Setúbal, dinamizou um conjunto de 
iniciativas centradas no Largo José Afonso, na Avenida 
Luísa Todi e no Parque Sant’Iago, dirigidas à população 
e às escolas, envolvendo mais de dois mil militares nas 
várias ações realizadas. 

Esta invasão a Setúbal, “consentida e agradecida” pela 
autarquia, foi, para a presidente da Câmara Municipal, 
“motivo de festa”. Segundo Maria das Dores Meira, o 
município manifestou desde logo “inteira vontade e total 
disponibilidade” para acolher a iniciativa. 

Para a autarca, as celebrações do Dia do Exército 2019, 
assinalado a 24 de outubro, “reforçaram a identidade 
nacional” junto da população, uma vez que foram 
partilhadas as funções da instituição castrense “no apoio 
ao quotidiano das populações e também em missões de 
representação da pátria portuguesa”.
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Ao longo de nove dias, as ruas da cidade vestiram-se da 
cor verde dos uniformes e a população sentiu o espírito 
vivido por aqueles que defendem, na linha da frente, as 
cores da pátria.

O Dia do Exército 2019 visou ainda reforçar a identidade 
nacional junto da população, a começar pelos mais novos, 
uma vez que a premissa deste ano para as comemorações 
passou pela interação deste ramo das Forças Armadas 
com esse estrato da população, com o objetivo de 
despertar nos jovens a realidade das atividades militares. 

Manobras em contexto real, com a movimentação de 
veículos de grande envergadura, incluindo alguns com 
lagartas, e de tropas, com disparos, salvas e granadas 
de fumo, foram outras das ações que marcaram as 
comemorações, com a Avenida Luísa Todi a receber 
exposições das múltiplas capacidades e valências militares 
do Exército português, com mais de duas dezenas de 
áreas de interesse.
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O encerramento das atividades do Dia do Exército foi 
marcado por uma missa de ação de graças e sufrágio, na 
Igreja de São Julião, transmitida em direto na RTP1.

A eucaristia teve as presenças do executivo da Câmara 
Municipal de Setúbal, do ministro da Defesa Nacional, João 
Nunes Cravinho, do general Ramalho Eanes e do chefe do 
Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca, 
entre outras individualidades militares e civis. 

O Largo José Afonso recebeu uma cerimónia militar, 
com o desfile das forças em parada, demonstrações 
técnico-táticas, a apresentação das múltiplas capacidades 
e meios das forças terrestres, bem como militares das 
forças nacionais recém-chegados de teatros de operações 
no estrangeiro ou perto da partida. 

Outros momentos da cerimónia foi a integração do bloco 
de estandartes nacionais, escoltado por pelotões de 
alunos do Colégio Militar e do Instituto dos Pupilos do 
Exército, e a imposição de condecorações a militares e 
civis do Exército que se destacaram no cumprimento das 
suas funções. 

Os militares portugueses falecidos em combate foram 
lembrados com uma evocação junto do monumento aos 
mortos da Grande Guerra, localizado na Praça Almirante 
Reis, e no antigo Quartel de Infantaria 11, atualmente 
Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, com a reposição 
da lápide de homenagem dos militares do Regimento de 
Infantaria 11 que morreram na Grande Guerra, originalmente 
afixada em 10 de junho de 1920.
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A Câmara Municipal de Setúbal promoveu entre fevereiro 
e março um conjunto de iniciativas em vários espaços do 
concelho, que abordaram as questões da segurança e 
proteção civil sobre diversas perspetivas.

“Setúbal Resiliência +, Os Dias da Segurança” teve início 
com as comemorações do 233.º aniversário da CBSS – 
Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal. 

O programa incluiu o seminário “Voluntariado em Proteção 
Civil”, na Casa da Baía, que integrou uma reunião do 
Grupo Mitrena nas instalações da empresa The Navigator 

CIDADE RESILIENTE

Company, o 1.º Encontro das Unidades Locais de Proteção 
Civil do Concelho de Setúbal, no qual foram abordadas 
questões relacionadas com o enquadramento legal destas 
unidades. 

Uma demonstração, na Praça de Bocage, mostrou a 
capacidade técnica operacional de intervenção em 
acidente grave ou catástrofe, à qual se juntou a iniciativa 
“Quartéis Abertos”, que convidou a conhecer os meios da 
CBSS em exposição na Baixa, e dos Bombeiros Voluntários 
de Setúbal, junto do Bacalhôa Parque, em Vila Nogueira 
de Azeitão.
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A relação entre o turismo e a segurança foi incluída na 
iniciativa “Setúbal Resiliência +, Os Dias da Segurança”, 
num seminário na Casa da Baía, com as intervenções da 
vereadora das Atividades Económicas, Eugénia Silveira, e 
do diretor do Departamento de Comunicação e Imagem, 
Relações Públicas e Turismo, Sérgio Mateus.

A perspetiva ambiental da segurança foi igualmente 
abordada no Seminário “Arrábida – Reserva da Biosfera”, 
numa apresentação da diretora do Departamento de 
Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale 
do Tejo, Maria de Jesus Fernandes.

A candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera foi 
apresentada na Associação de Municípios da Região 
de Setúbal, numa conferência que destacou também 
a importância do Parque Natural da Arrábida no Plano 
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

“Setúbal Resiliência +, Os Dias da Segurança” estendeu-se 
ainda aos profissionais da comunicação social. Os jornalistas 
foram convidados a participar na iniciativa “Bombeiro por 
um dia”, que contemplou atividades práticas.

O “Setúbal Resiliência +, Os Dias da Segurança”, além de 
simulacros, contemplou ainda a formação geológica da 
Arrábida, as questões dos sismos e tsunami em Setúbal, o 
que fazer antes, durante e depois de um sismo, bem como 
o estado atual dos edifícios e construções em Portugal.
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A melhoria da qualidade do socorro em Setúbal e a elevada 
operacionalidade da CBSS – Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal foram destacadas na cerimónia 
comemorativa da instituição, a 21 de fevereiro.

“Celebramos 233 anos de uma das mais prestigiadas e 
qualificadas companhias de bombeiros de Portugal. São 
profissionais altamente qualificados, que nos fazem sentir 
mais seguros e tranquilos no dia a dia”, saudou o vereador 
da Proteção Civil Municipal, Carlos Rabaçal, na sessão 
solene, no Paços do Concelho.

SOCORRO EM QUALIDADE

O autarca assegurou que a Câmara Municipal continuará 
a desenvolver e a melhorar a estratégia que tem 
conferido “qualidade ao dispositivo municipal de proteção 
civil”, meta para a qual contribuirá “a consolidação das 
mobilidades e a abertura de concurso para as restantes 
progressões”.  

A cerimónia comemorativa incluiu uma demonstração 
das capacidades técnicas e operacionais da CBSS e a 
tradicional romagem ao cemitério de Nossa Senhora da 
Piedade para homenagem aos operacionais falecidos.
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A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de 
Setúbal assinalou, a 19 de outubro, a passagem do 136.º 
aniversário, com uma cerimónia na qual foi apresentada 
uma nova ambulância de socorro ao serviço da corporação, 
abençoada pelo pároco da Igreja da Anunciada. 

O trabalho dinamizado pelos bombeiros foi destacado 
pelo comandante, José Palhas Lourenço, que enalteceu o 
desempenho e a entrega à causa pública.

O vereador da Proteção Civil na Câmara Municipal, Carlos 
Rabaçal, destacou a segurança como um dos pilares de 
desenvolvimento do concelho e agradeceu o contributo 
dos voluntários para o cumprimento deste objetivo. 

A cerimónia incluiu a atribuição de medalhas aos bombeiros 
pelo tempo de serviço prestado e ficou marcada pela tomada 
de posse do novo adjunto de comando, Pedro Sardo.

A redução da criminalidade geral em Setúbal e o papel 
insubstituível da PSP foram destacados na comemoração 
dos 92 anos da força de segurança a nível distrital.

Na cerimónia, a presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, realçou que é à polícia que “devemos a nossa 
tranquilidade, a gestão de conflitos e a resolução de muitos 
problemas”. 

VOLUNTÁRIOS
MOSTRAM
FULGOR

CRIMINALIDADE REDUZIDA

Maria das Dores Meira destacou o facto de, no plano 
concelhio, existir “uma clara redução da criminalidade”, 
apelou ao respeito pelo trabalho da PSP e chamou a 
atenção de todos para a necessidade de apostar numa 
polícia capaz de responder aos desafios colocados em 
matéria de segurança num centro urbano com estas 
características.
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A necessidade de revisão das políticas para a mitigação 
e adaptação às alterações climáticas, de investimento em 
novos mecanismos de comunicação e de preservação do 
equilíbrio ambiental foram apontadas na II Conferência 
Internacional Riscos, Segurança e Cidadania, em abril. 

O encontro juntou especialistas para debater a “Gestão do 
Risco e Alterações Climáticas” e resultou num conjunto 
de reflexões a concretizar. A necessidade da mudança foi 
explanada na Declaração da Conferência, a qual ressalta 
que “a problemática das alterações climáticas não deve 
ser tratada de forma isolada e independente, mas de modo 
articulado e consequente”.

O Conselho Municipal de Segurança de Setúbal, com 
funções de natureza consultiva, de articulação, de 
informação e cooperação, tomou posse em junho, liderado 
pela presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, que, 
na cerimónia, elogiou “a tarefa extremamente importante 
[do órgão] para a segurança dos munícipes”.

O Conselho Municipal de Segurança de Setúbal, 
composto por representantes de diversas entidades, dá 
cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 32/2019, que 
atualiza a forma de funcionamento e alarga a competência 
dos órgãos municipais no domínio do policiamento de 
proximidade.

REDUÇÃO
DE RISCOS

SEGURANÇA
EM CONSELHO



335

O Dia Internacional da Proteção Civil, a 1 de março, foi 
assinalado em Setúbal com a realização de exercícios nas 
escolas do concelho e num edifício da Câmara Municipal 
de Setúbal. 

Os simulacros foram realizados partindo do princípio da 
ocorrência de um sismo semelhante ao que abalou a 
cidade em 1969 e testaram a resposta de retirada geral 
e autónoma de alunos e funcionários escolares e dos 
colaboradores dos departamentos de Recursos Humanos 
e de Educação e Saúde da autarquia.

O exercício foi conduzido pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil e pela Companhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal.

EXERCÍCIO TESTA RESGATE
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A Câmara Municipal de Setúbal desenvolveu operações de 
limpeza de vegetação desordenada em valas e margens 
de ribeiras existentes no concelho, com vista à prevenção 
da ocorrência de cheias e ao reforço das condições de 
segurança da população. 

Os trabalhos incluíram a limpeza de um vasto conjunto 
de valas e de linhas de água, assim como das respetivas 
margens, em vários pontos do território do concelho.

Os trabalhos incidiram em locais das zonas de Vale do 
Cobro, Poço Mouro, Tanoeira, Caiada e Vale da Rosa e 
prosseguiram depois para a Ribeira da Figueira, avançando, 
posteriormente, para valas e linhas de água existentes 
na área do Grelhal e da Aldeia Grande, assim como no 
território de Azeitão.

OPERAÇÃO PREVINE CHEIAS
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A gestão de combustível florestal do concelho 
desenvolvida pela Câmara Municipal com o objetivo da 
prevenção dos incêndios foi reforçada com a aquisição de 
uma máquina corta-mato, num investimento de cerca de 
70 mil euros.

O novo equipamento, modelo Farmall, com a potência 
de 115cv, é constituído por um trator e um braço 
limpa-bermas e passa a fazer parte da 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 por todo o concelho de 
Setúbal na limpeza de terrenos municipais e na limpeza 
coerciva de terrenos privados.

A Câmara Municipal de Setúbal e o Regimento de 
Engenharia n.º 1 do Exército firmaram, em maio, um acordo 
de cooperação para beneficiação dos caminhos no Parque 
Natural da Arrábida, no âmbito da defesa da floresta contra 
incêndios.

Na cerimónia, a presidente da autarquia, Maria das Dores 
Meira, apontou a importância do acordo na esfera do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, como 
motor de “segurança” e “tranquilidade” para as populações.

Igualmente importante, referiu Maria das Dores Meira, é 
o aproveitamento da capacidade que as Forças Armadas 
têm para “desempenhar tarefas essenciais em matéria de 
proteção civil” ao nível da prevenção e da vigilância.

No âmbito do acordo, cabe ao Regimento de Engenharia 
n.º 1, entre outras obrigações, disponibilizar o equipamento 
militar adequado, enquanto à autarquia compete, 
nomeadamente, assegurar as necessárias coordenações 
de encadeamento de trabalhos.

FLORESTA
MAIS LIMPA

CAMINHOS
SEGUROS
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O Dia do Armistício foi assinalado em Setúbal numa 
cerimónia evocativa do 101.º aniversário da assinatura 
do acordo que, a 11 de novembro de 1918, colocou fim à 
I Guerra Mundial, com a presença de representantes de 
várias entidades setubalenses.

Na cerimónia promovida pelo Núcleo de Setúbal da Liga de 
Combatentes, defronte ao Monumento aos Combatentes 
na Grande Guerra, o vice-presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, Manuel Pisco, destacou “os compatriotas que 
deixaram as suas vidas no campo de batalha, longe da 
pátria, lutando por ela”.

EVOCAÇÃO
DA PAZ

Estaleiro Naval ao serviço da Frota Mundial
Telefone: +351 265 799 363
E-mail: comercial@lisnave.pt 
www.lisnave.ptOnde o Mediterrâneo encontra o Atlântico

Lisnave_2020_CMS.indd   1 09/01/20   12:47
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A Câmara Municipal celebrou, em dezembro, protocolos 
de adesão do ISCSP-ULisboa – Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas, da Associação da Indústria 
da Península de Setúbal e da EDUGEP à Plataforma de 
Setúbal, fórum permanente de monitorização de matérias 
relacionadas com a Proteção Civil. 

A adesão dos novos membros significa, para a presidente 
da autarquia, Maria das Dores Meira, que se continua a 
“materializar um projeto de cooperação entre o mundo 
académico, as instituições da sociedade civil, os agentes 
económicos e o poder local” assente numa “parceria 
empenhada no desenvolvimento de ações concretas na 
área da prevenção de riscos, da segurança e da cidadania”. 

O comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de 
Setúbal, Paulo Lamego, foi promovido a tenente-coronel 
do Exército, em janeiro, numa cerimónia no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho

“Sinto uma honra enorme por impor-lhe estes galões. São 
mais do que merecidos e só pecam por tardios”, frisou a 
presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira. 

Paulo Lamego foi promovido a major em 2009, após a 
conclusão do curso de promoção a oficial superior, e, no 
ano seguinte, assumiu a função de comandante da CBSS 
em comissão de serviço. Esperou mais de nove anos, até 
dezembro de 2018, para ver publicado o despacho da 
promoção. 

PLATAFORMA
REFORÇADA

COMANDANTE PROMOVIDO
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Um exercício de procedimentos e medidas de 
autoproteção da comunidade escolar, no Dia Internacional 
para a Redução do Risco de Catástrofes, em outubro, 
simulou um incêndio num tanque de amoníaco numa 
empresa da Península Industrial da Mitrena, agravado pela 
dispersão de fumo e de partículas tóxicas sobre parte do 
território setubalense, em particular na cidade. 

O simulacro, realizado em simultâneo nas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho, 
teve como objetivo medir a capacidade de resposta 
perante um cenário de catástrofe, com o envolvimento de 
alunos, docentes e pessoal não docente.

Conduzido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e 
Bombeiros de Setúbal, o exercício consistiu no treino, com 
duração de vinte minutos, das medidas de autoproteção 
adequadas ao risco simulado.

SIMULAÇÃO
DE FOGO
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A Câmara Municipal de Setúbal adotou um conjunto de 
medidas para fazer face à crise energética decorrente da 
greve nos transportes de matérias perigosas, em agosto.

O vereador Carlos Rabaçal deu conta, em reunião da 
Comissão Municipal de Proteção Civil, das medidas 
adotadas internamente para se garantir os serviços básicos 
à comunidade, perante a Declaração de Situação de Crise 
Energética para o período da greve.

Cumpriu-se a redução de serviços de obras municipais, 
de serviços não urgentes e das deslocações para fora do 
concelho e de manutenção da higiene urbana e saúde 
pública. Foram ainda suspensas as viagens de autocarros 
municipais para visitas e excursões fora do concelho.

Com estas medidas, a autarquia ganhou uma capacidade 
de resposta de cerca de um mês, o que conferiu otimismo 
em face da crise energética resultante da greve dos 
motoristas de matérias perigosas e de mercadorias.

O Observatório Técnico Independente para Análise, 
Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios Florestais e 
Rurais junto da Assembleia da República visitou Setúbal, em 
março, para se inteirar do planeamento e das boas práticas 
implementadas pelo município em matéria de proteção civil.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
foi um dos assuntos em destaque no encontro, no qual 
participaram responsáveis de diversas forças de segurança 
e agentes de proteção civil com responsabilidades de 
intervenção no território setubalense.

O presidente do observatório, Francisco Castro Rego, fez 
um balanço positivo do trabalho municipal em matéria 
de proteção civil.  “Uma apresentação extremamente 
interessante que demonstra, muito claramente, a prioridade 
que o município consagra a esta questão.”

MEDIDAS PREVINEM 
CRISE ENERGÉTICA

OBSERVATÓRIO
ELOGIOSO



Setúbal continua a apostar forte na 
promoção do melhor que tem para 

oferecer, com diversas iniciativas 
com uma imagem gráfica própria e 

apelativa. As formas de comunicação 
entre a autarquia e os munícipes têm 

cada vez mais qualidade e eficácia. Há 
um novo guia, disponível online, com 

os percursos cicláveis na Arrábida e 
uma nova agenda que disponibiliza 

informação sobre os eventos culturais 
e desportivos realizados na região. 

Setúbal continua a ser notícia no país 
e no mundo
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COMUNI
CAÇÃO
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IMAGEM 
MELHORA
Dois mil e dezanove foi um ano forte na conceção de 
projetos gráficos de promoção do concelho.

Na área do turismo, a promoção do destino Setúbal contou 
com novos produtos de merchandising, designadamente 
o Sabonete Moscatel e um guarda-chuva personalizado 
com a marca Setúbal é um Mundo.

O sabonete, criado em parceria com a reconhecida marca 
de sabonetes Castelbel, tem aroma a Moscatel de Setúbal 
e uma embalagem exclusiva com motivos relacionados 
com o concelho.

Já o guarda-chuva, que no exterior tem inscrita a frase 
“Setúbal é um Mundo”, conta no interior com elementos 
decorativos referentes à fauna e flora de Setúbal.

A nível da promoção turística, de salientar, igualmente, a 
segunda edição do Setúbal Christmas Fest, com materiais 
de divulgação e decoração de espaços.

logotipo aplicado 
em tshirt
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logotipo aplicado 
em tshirt
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Outros projetos que contribuem para a promoção de 
Setúbal são as Medalhas Inspira Desporto, para entregar 
a desportistas participantes nas diversas atividades do 
município, cujo layout é exclusivo da marca Setúbal Inspira 
Desporto e terá continuidade nos próximos anos. 

Já o kit Bebé Box, com renovada imagem gráfica em 2019, é 
uma oferta de boas-vindas a mães e filhos recém-nascidos 
na maternidade do Centro Hospitalar de Setúbal.

A caixa contém um babete e um roupão de banho de tecido 
turco de cor branca e tons azul-água alusivos à cor do rio 
Sado, bem como um folheto com o calendário de vacinas 
do Programa Nacional de Vacinação, sendo também 
oferecido aos pais o cartão “Olá, Bebé! Olá, Mundo!”.
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A comunicação, como é habitual, concebeu a decoração 
e os conteúdos de um conjunto de pavilhões da Feira de 
Sant’Iago, certame visitado anualmente por mais de 400 
mil pessoas. 

Destaque para o pavilhão institucional, dedicado ao tema 
da edição 2019 do certame, Gastronomia, com a criação 
de painéis de grandes dimensões, com predominância da 
imagem, sobre diversos aspetos associados aos produtos 
e costumes alimentares locais. 
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De salientar, igualmente, um espaço de cozinha ao vivo, 
com um chef convidado por dia. As honras de abertura 
couberam a um dos mais conceituados especialistas a 
nível mundial, o argentino Chakall.

À entrada do recinto onde se realiza a Feira de Sant’Iago 
foram poucos os visitantes que resistiram a tirar uma 
fotografia junto da estrutura iluminada “I Love Setúbal”. A 
peça também esteve instalada noutros eventos de grande 
dimensão, como o programa natalício Setúbal Christmas 
Fest.

A peça dispõe de luzes de diversas cores, que podem 
ser escolhidas manualmente. Com um impacte visual 
significativo, a estrutura exalta o orgulho de ser de Setúbal 
e de amar esta terra, sentimento extensível aos visitantes.

Já no interior do certame, destaque para a Moldura 
Polaroid, estrutura de rua com 2,50 metros de altura por 
2,00 metros de largura. 
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Um dos projetos especiais realizados em 2019 a nível 
de comunicação foi um conjunto de cinco estruturas 
instaladas em diferentes espaços públicos da cidade que 
partilham, com descrições breves em português e em 
inglês, imagens antigas captadas pelo fotografo Américo 
Ribeiro, que revelam como eram, noutros períodos da 
história da cidade, os locais onde estão expostas. 

A intenção é, com estas estruturas iluminadas, cuja 
inauguração decorreu no Dia de Bocage e da Cidade, 15 
de Setembro, estabelecer uma ponte temporal entre a 
Setúbal de ontem e a de hoje, mostrando como o concelho 
mudou.
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As exposições foram outro desafio comunicacional, como 
é o caso da mostra fotográfica e documental “45.90”, que 
partilhou, entre os dias 13 de abril e 25 de maio, na Galeria 
Municipal do 11, as conquistas da Revolução dos Cravos e 
aspetos revelantes da vida de Zeca Afonso.

Já a exposição “Marchas Populares 2019”, patente desde 
o dia 24 de novembro no Museu do Trabalho Michel 

Giacometti, é constituída por vários elementos gráficos, 
como a decoração de vidros, sinalética de chão e balões 
de fala pendurados no teto.

Destaque para uma estrutura feita de raiz que serviu, 
simultaneamente, para tapar uma área inutilizada e incluir 
o texto de introdução da exposição.
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As exposições foram outro desafio comunicacional, como 
é o caso da mostra fotográfica e documental “45.90”, que 
partilhou, entre os dias 13 de abril e 25 de maio, na Galeria 
Municipal do 11, as conquistas da Revolução dos Cravos e 
aspetos revelantes da vida de Zeca Afonso.

Já a exposição “Marchas Populares 2019”, patente desde 
o dia 24 de novembro no Museu do Trabalho Michel 
Giacometti, é constituída por vários elementos gráficos, 
como a decoração de vidros, sinalética de chão e balões 
de fala pendurados no teto.

Destaque para uma estrutura feita de raiz que serviu, 
simultaneamente, para tapar uma área inutilizada e incluir 
o texto de introdução da exposição.

O município iniciou, em 2019, uma verdadeira revolução 
a nível dos seus edifícios. Depois da requalificação dos 
Paços do Concelho, os edifícios Sado e Ciprestes foram os 
senhores que se seguiram. 
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As páginas das várias publicações editadas pela Câmara 
Municipal de Setúbal, de distribuição gratuita, informam 
os cidadãos sobre toda a atividade desenvolvida pela 
autarquia e contribuem para a qualidade da comunicação 
com os munícipes.

No Guia de Eventos, publicação bimestral, os cidadãos 
têm acesso a todo o universo de atividades culturais e de 
lazer que decorrem diariamente no concelho de Setúbal. 

Além da versão em papel, com uma tiragem de 10 mil 
exemplares, está disponível uma versão ebook do Setúbal 
– Guia de Eventos, publicada na plataforma Issuu.

Quanto ao Jornal Municipal faz, trimestralmente, o balanço 
das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal nas 
mais diversas áreas. 

Já o balanço total de cada ano é feito no Anuário, que 
compila todas as informações relacionadas com a 
atividade municipal. 

O projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro”, inédito a 
nível nacional, leva, regularmente, a Câmara Municipal de 
Setúbal e as juntas de freguesia a avaliar, em cada bairro 
e em cada rua, as necessidades sentidas pela população. 

O resultado deste trabalho é dado a conhecer à população 
nos cadernos “Ouvir a População, Construir o Futuro” 
distribuídas em cada uma das cinco freguesias. Estas 
publicações elencam os problemas identificados, as obras 
executadas e os projetos em avaliação pelas autarquias.

Em 2019, o Guia de Saúde, reeditado pela Câmara 
Municipal em 2018 após seis anos de ausência, reforçou a 
presença junto dos munícipes. A publicação, de promoção 
de boas práticas e de divulgação de informação útil para 
todas as idades, é de publicação sazonal. 

DIVULGAÇÃO 
DE QUALIDADE
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Os eventos culturais e de lazer realizados nos concelhos 
da Associação de Municípios da Região de Setúbal podem 
ser consultados, desde julho, na agenda digital “Acontece”.  

O projeto, conduzido pela AMRS e desenvolvido em 
parceria com os vários municípios envolvidos, está 
disponível, gratuitamente, em www.aconteceagenda.pt, 
bem como através de uma aplicação com o mesmo nome, 
para sistemas Android e iOS.

A “Acontece”, apresentada a 4 de julho num evento 
realizado no Convento de Alferrara, disponibiliza, numa 
única plataforma, as agendas culturais e de lazer de oito 
dos nove municípios da AMRS, concretamente Alcochete, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e 
Setúbal.

O serviço permite a pesquisa de eventos por municípios 
e por categorias temáticas, no total de 11, com a 
particularidade de, nas aplicações móveis, ser possível 
aos utilizadores consultarem a atividade agendada através 
de um mapa, beneficiando, assim, da funcionalidade de 
georreferenciação de eventos.

DIVULGAÇÃO 
REGIONAL



355

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 Península 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 
e contou com a participação de perto de duas dezenas de 
profissionais da comunicação.

COMUNICAÇÃO
APONTA 
CAMINHOS
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Uma nova ferramenta digital que faz o inventário e a 
georreferenciação de árvores e espaços verdes em 
domínio público no concelho de Setúbal, de apoio à 
gestão e ao planeamento, foi apresentada a 21 de março, 
nos Paços do Concelho. 
 
A ferramenta, de auxílio à tomada de decisão estratégica, 
técnica e operacional em matéria de espaços verdes, 
criada pela empresa InfoPortugal para a Câmara Municipal 
de Setúbal, permite um conhecimento mais profundo e 
pormenorizado do território nesta esfera de intervenção.

O Inventário e Georreferenciação dos Espaços Verdes e 
Árvores Municipais do Concelho de Setúbal disponibiliza 
informações como o número de árvores e espaços verdes 
existentes no território, incluindo por cada uma das cinco 
freguesias, a diversidade de espécies arbóreas e quais 
as mais abundantes e de que forma se distribuem no 
concelho.  

É intenção da Câmara Municipal disponibilizar em breve 
esta informação para consulta no GeoPortal de Setúbal.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal recebeu 
o Prémio Personalidade atribuído pelo Semmais Jornal 
na segunda edição de uma gala realizada no dia 13 de 
dezembro, no concelho do Seixal.

A distinção entregue a Maria das Dores Meira na 
Gala Semmais, que juntou cerca de três centenas de 
personalidades e representantes de diversas instituições 
da região de Setúbal, refere-se ao ano de 2016, 
representando a primeira vez que uma autarca do distrito 
é galardoada nesta modalidade.

Durante a cerimónia, foram distinguidas cerca de quatro 
dezenas de personalidades e instituições das regiões 
de Setúbal e do Alentejo, mercados onde está presente 
a marca Semmais, jornal distribuído com o semanário 
Expresso.

PRESIDENTE 
PREMIADA

INVENTÁRIO 
DE ÁRVORES
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Fruto de uma aposta cada vez mais forte na projeção 
nacional e internacional, Setúbal continua a captar 
atenções, refletindo-se esse interesse em presenças 
regulares na comunicação social.

Diversos projetos municipais e eventos realizados no 
concelho foram noticiados na imprensa e na televisão, 
como foi o caso da gala final do Concurso Elite Model 
Look, realizada a 14 de julho na Casa da Baía, que esteve 
em destaque nas revistas Caras e TV+.

Já o jornal de referência britânico The Guardian revela num 
artigo publicado a 9 de março a lista das 40 melhores praias 
da Europa, na qual surge Galapinhos. Na vizinha Espanha, 
a revista Hola publicou um especial de seis páginas sobre 
as riquezas naturais sadinas e a El País mostrou o que de 
melhor Setúbal tem para oferecer. 

De volta a Portugal, a revista Visão publicou a 27 de 
setembro um roteiro turístico e cultural da cidade e, a 19 
de novembro, o programa televisivo “Praça da Alegria”, da 
RTP, exibiu uma reportagem sobre a Mercearia Confiança 
do Troino, mostrando-a como exemplo vivo das antigas 
lojas de bairro. 

NOTÍCIA NO PAÍS 
E NO MUNDO



358

Uma nova publicação torna mais fácil, cómoda e com 
melhores condições de segurança a descoberta da 
Arrábida em bicicleta. Num guia de percursos cicláveis, 
são apresentados 13 itinerários para pedalar, em diferentes 
distâncias e graus de dificuldade, nos territórios de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra. 

O Guia de Percursos Cicláveis da Arrábida, apresentado a 
6 de março, na Casa da Baía, foi editado pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo e pela Lima & Limão Cycling 
Services, com o apoio dos municípios de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra.

O guia propõe trajetos com quatro diferentes graus de 
dificuldade e, além da caracterização de cada percurso, 
disponibiliza um código QR através do qual é possível 
descarregar dados GPS e aceder a um mapa interativo.

No caso de Setúbal, há três percursos de dificuldade 
intermédia, com uma distância média de 50 quilómetros, 
e dois de complexidade mais elevada, ambos com cerca 
de 100 quilómetros.

A publicação, bilingue, em português e em inglês, pode 
ser consultada na página da Federação Portuguesa de 
Ciclismo, em www.fpciclismo.pt.

ARRÁBIDA 
CICLÁVEL
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A cidade, o concelho e a região 
continuam em afirmação 

crescente. Em 2019, Setúbal 
consolidou a posição no Top 10 

no Portugal City Branding dos 
municípios mais apelativos para 

viver, visitar e investir, ao subir ao 
nono lugar, e conquistou lugares 
de destaque no Rating Municipal 

Português. O país votou no 
Portugal Cinco Estrelas Regiões 
e deu seis prémios a ícones de 

referência da região. A cidade 
recebe e também dá, e, em 

geminação solidária, enviou mais 
de 140 mil livros para a cidade 
moçambicana de Quelimane.  
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SETÚBAL
FORA
DE PORTAS
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GEMINAÇÃO
SOLIDÁRIA

Mais de 140 mil livros, entre literatura universal e manuais 
escolares, destinados a apetrechar bibliotecas e escolas de 
Quelimane, cidade moçambicana geminada com Setúbal, 
foram angariados e enviados no âmbito de uma campanha 
de solidariedade liderada pela Câmara Municipal.

A iniciativa solidária, dinamizada entre março e julho, 
resultou na angariação de cerca de 80 mil obras de 
literatura universal, entre compêndios técnico-científicos, 
dicionários enciclopédias e romances, e de mais de 60 mil 
manuais escolares do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

Esta foi a mais recente campanha liderada por Setúbal 
para apoiar aquela cidade africana, a que se juntam, entre 
outras, a construção de uma escola no Bairro de Ivagalane 
e de 15 poços de água potável, e a ação “Setúbal Ajuda 
Quelimane”, com o envio de mais de 23 toneladas de bens 
de diferentes naturezas.
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O Governo de Moçambique endereçou a 12 de abril um 
convite à presidente da Câmara Municipal, Maria das 
Dores Meira, para ser recebida pela ministra da Saúde 
Nazira Abdula como reconhecimento da ajuda dada pela 
autarquia ao Hospital Central de Quelimane. 

Em visita para recolher experiências na área da 
acreditação da qualidade hospitalar, a diretora nacional 
de Gestão e Garantia da Qualidade do Ministério da 
Saúde de Moçambique, Helena Mhula Chong, foi recebida 
pela autarca para agradecer o trabalho de solidariedade 
realizado por Setúbal.

AJUDA
RECONHECIDA
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O governo municipal de Tianjin, China, e a Câmara 
Municipal estabeleceram projetos de cooperação em 
diversas áreas de intervenção, em reunião realizada a 25 
de junho na cidade sadina. 

Uma comitiva liderada pelo vice-presidente do governo 
municipal de Tianjin, Sun Wenkui, foi recebida pela 
presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, em 
encontro com representantes, entre outros, do Instituto 
Politécnico de Setúbal e da Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra. 

Comércio, portos, turismo, em particular o do setor náutico, 
juventude, com intercâmbio regular de jovens, cultura, 
desporto e educação foram áreas definidas como prioritárias.

Um dos eixos de cooperação centra-se no campo da 
educação, com destaque para o desenvolvimento da 
Oficina Lu Ban, a funcionar desde 2018 em Setúbal.

ALIADO DA CHINA

No âmbito das relações internacionais, destaque para a 
receção, entre outras, de delegações de Leiria, Beauvais, 
Quelimane e Almendralejo no âmbito da Feira de Sant’Iago 
2019.

Setúbal também esteve representado fora de portas, 
nomeadamente no Congresso mundial do Clube das 
Baías, em Toyama, no Japão, país asiática no qual também 
foi visitada a Camara Municipal de Shizuoka.
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O novo navio da Armada Portuguesa batizado com o nome 
Setúbal foi inaugurado a 6 de fevereiro em cerimónia 
realizada em Viana do Castelo. 

“O nome de Setúbal sulcará as águas dos nossos mares, em 
especial na zona económica exclusiva nacional, em missões 
de busca e salvamento, patrulhamento e vigilância”, salientou 
a presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira.

O navio, lançado ao mar em dezembro, foi inaugurado nos 
estaleiros da WestSea, com as presenças, do ministro da 
Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, do chefe de Estado-
Maior da Armada, almirante António Maria Mendes Calado.

Tem capacidade para desenvolver controlo de esquemas de 
separação de tráfego, prevenção e combate à poluição marinha 
e cooperar em operações militares de baixa intensidade.

SETÚBAL NAVEGA
EM PATRULHA
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Mais do que um posto de informação turística, a Casa da 
Baía é um local que vale a pena visitar e onde se pode 
viver experiências únicas. Uma posição reforçada pelo 
guia internacional Travel & Hospitality, que reconheceu o 
equipamento como “Melhor Experiência Local” no distrito 
de Setúbal em 2019.

A excelente localização e a beleza do edifício histórico onde 
está instalada, a decoração e a possibilidade de degustar 
as mais variadas iguarias da região foram determinantes 
para a atribuição do prémio.

Os eventos setubalenses EXIB Música – Expo Ibero-
Americana de Música e Film Fest – Festival de Cinema 
Musicado ao Vivo foram nomeados para os Iberian Festival 
Awards.

O quinto EXIB Música, realizado a 13, 14 e 15 de junho, com 
mais de uma centena de músicos de vários países em 
mais de duas dezenas de concertos, foi indicado para a 
categoria de “Best Pro Event” (Melhor Evento Profissional).

Já a primeira edição do Film Fest – Festival de Cinema 
Musicado ao Vivo, realizada de 10 a 20 de outubro, 
competiu na classe de “Best Non-Music Festival” (Melhor 
Festival Não Musical).

EQUIPAMENTO
DE EXCELÊNCIA

ESTATUTO
IBÉRICO
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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, intitula-se “Gravados 
de Augsburgo para um ciclo emblemático português: os 
azulejos da igreja do Convento de Jesus de Setúbal”.

O EcoParque do Outão foi distinguido com o “Certificado 
de Excelência 2018” da CaraMaps. 

O equipamento turístico setubalense foi um dos trinta 
parques em Portugal a receber a distinção por parte da 
aplicação móvel de origem francesa que funciona como 
planeador de rotas para utilizadores de autocaravanas. 

Visitantes de países europeus reconheceram a experiência 
e o serviço de alta qualidade prestado pelo EcoParque do 
Outão, que figura, deste modo, entre “as melhores etapas 
de 2018” eleitas pelos utilizadores do CaraMaps.

PARQUE
SUBLIME

AZULEJOS
PREMIADOS
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A curta-metragem “Dia de Festa”, vencedora do festival 
Set’Curtas 2018, promovido pela Câmara Municipal, foi 
apresentada em maio, em França, na Semana da Crítica 
do Festival de Cinema de Cannes. 

A obra da Sofia Bost, produzida por Filipa Reis e João Miller 
Guerra da produtora Uma Pedro no Sapato, foi selecionada 
para constar no programa da Semana da Crítica do Festival 
de Cinema de Cannes, onde teve estreia mundial.  

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 garrafa gigante obteve o maior número de votos numa 
eleição que decorreu online, o que proporcionou a Pedro 
Marques tornar-se o primeiro português a ser distinguido 
naquela bienal.

A peça, com 4,5 metros de altura, produzida em ferro, está 
em exposição em Montreux.

ESCULTOR
DISTINGUIDO

DE SETÚBAL
PARA CANNES
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A Câmara Municipal foi distinguida com o galardão 
Reconhecimento e Mérito atribuído pela Federação das 
Coletividades do Distrito de Setúbal, que assinalou o 16.º 
aniversário em cerimónia realizada a 26 de janeiro, em 
Almada.

O prémio é uma forma de “reconhecimento das boas 
relações entre as duas entidades e de agradecimento 
pelo apoio prestado ao desenvolvimento das atividades 
da federação”, sublinhou a direção da estrutura que 
representa mais de quatro centenas de coletividades do 
distrito.

O Malo Moscatel Roxo de Setúbal 2009, da Malo Tojo 
Estates, recebeu a Medalha de Grande Ouro no Concorso 
Enologico Internazionale Città del Vino – International Wine 
City Challenge, realizado entre 31 de maio e 2 de junho, em 
Frascati, Itália.

O principal concurso de vinhos de Itália, que recebeu 
as candidaturas de mais de 1250 vinhos oriundos de 
vários países, entre os quais 210 produções de origem 
portuguesa, colocou ainda aquele vinho generoso entre 
os dez mais bem pontuados na competição.

AUTARQUIA
DISTINGUIDA

OURO ROXO
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Setúbal consolidou em 2019 a posição no Top 10 nacional 
dos municípios mais apelativos para viver, visitar e investir 
ao subir ao 9.º lugar no Portugal City Brand Ranking, 
apresentado pela empresa Bloom Consulting.

A análise foi realizada com base em dados quantitativos 
estatísticos e digitais, sendo que Setúbal, ao longo das 
seis edições, tem demonstrado subidas consistentes 
nos parâmetros avaliados, o que permitiu ao concelho 
ascender do 13.º lugar na tabela geral, em 2013, ao 9.º, em 
2019.

O concelho alcançou, ainda, o 9.º lugar nos critérios de 
avaliação subordinados à categoria “Negócios”, o 15.º em 
“Visitar”, registando uma subida de duas posições, e o 13.º 
em “Viver”.

Setúbal assumiu várias posições de destaque no Rating 
Municipal Português, modelo integrado de avaliação da 
sustentabilidade dos 308 municípios do país, apresentado 
a 7 de maio pela Ordem dos Economistas.

O concelho sadino, que ocupa o 19.º lugar do ranking global 
do estudo, surge no 6.º lugar referente aos municípios com 
mais de 100 mil habitantes e aparece na 8.ª posição no que 
respeita à sustentabilidade financeira.

Na dimensão sobre o desenvolvimento económico e 
social, Setúbal ocupa o 26.º lugar no país, enquanto no 
ranking global relativo aos municípios integrados na região 
de Lisboa ocupa a quarta posição.

MUNICÍPIO
ATRATIVO

MELHORIA DO RATING
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O concelho voltou a ser uma das regiões em destaque 
na segunda edição do Portugal Cinco Estrelas Regiões, 
evento que reconhece, em votação pelos consumidores, 
os recursos de excelência do território nacional.

Em 2019, Setúbal venceu em seis das catorze categorias 
de reconhecimento de ícones de referência, entre os quais 
quatro renovam os títulos de campeões conquistados na 
edição anterior, concretamente o choco frito em “Cozinha 
Tradicional”, o Moscatel de Setúbal em “Vinhos”, a Serra da 
Arrábida em “Serras e Montanhas” e as tortas de Azeitão 
em “Doçaria Tradicional”.

A eles juntaram-se agora o Queijo de Azeitão, na categoria 
de “Queijos”, e o Portinho da Arrábida, na de “Praias”. 

Os projetos “Setúbal – Terra de Peixe” e “Arrábida Sem 
Carros – Praias Para Todos” figuraram entre os 37 finalistas 
aos Prémios Municípios do Ano – Portugal 2019, iniciativa 
organizada pela Universidade do Minho, através da 
plataforma UM-Cidades, e o município de Arouca.  

O concurso, que reconhece as boas práticas de projetos 
implementados pelos municípios com impacte no 
território, na economia e na sociedade, promovendo o 
crescimento, a inclusão e a sustentabilidade, contou, nesta 
sexta edição, com mais de 50 candidaturas.

CONCELHO
SEIS ESTRELAS

PROJETOS
FINALISTAS
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SONHO EUROPEU

HUMOR
EM DIRETO

Duas jovens de Setúbal foram premiadas num concurso 
internacional realizado no âmbito de uma rede de câmaras 
municipais 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, 
do “Future of Europe – Reload”.

Este projeto é dinamizado pelos municípios de Setúbal, 
Aksakovo, na Bulgária, Nughedu Santa Vittoria, na Itália, 
Ożarów Mazowiecki, na Polónia, Montserrat, em Espanha, 
Shtip, na República da Macedónia do Norte, e Victoria, na 
Roménia, cidade na qual decorreu a entrega de prémios, a 
13 de novembro.

A SIC emitiu o programa de entretenimento “Levanta-te e 
Ri” em direto, a 3 de março, a partir do Fórum Municipal 
Luísa Todi, com a participação de vários comediantes 
nacionais. 

Em Setúbal, o icónico espetáculo português de stand up 
comedy ao vivo apresentado por Marco Horácio contou 
com as participações dos humoristas Diogo Batáguas, 
Francisco Menezes, Guilherme Duarte, Jel e Fernando 
Rocha.
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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 fez entre os dias 13 e 15 à cidade romena 
de Victoria, localizada na fonteira com a Moldova.

COOPERAÇÃO
VÍNICA
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A PUXAR OS GALÕES
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O palmarés de Setúbal em Portugal e no mundo, com 
prémios conquistados nos últimos anos em áreas 
como turismo, ambiente, cultura e urbanismo, centrou 
a estratégia de branding do município em 2019 para 
apresentar a região como destino turístico de excelência.

Para a afirmação nos mercados nacionais e internacionais 
são destacadas distinções que reconhecem a riqueza 
ímpar de Setúbal.

É o caso de Galapinhos, eleita a “Melhor Praia da Europa 
em 2017”, galardão do portal European Best Destinations, 
integrado na European Consumers Choice, resultado da 
votação de 10 mil utilizadores.

Setúbal é também casa de algumas das sete maravilhas 
do país. Em concursos da New 7 Wonders Portugal, a 
sardinha assada setubalense foi eleita, em 2011, uma 
das “7 Maravilhas da Gastronomia”, enquanto, em 2010, 
o Portinho da Arrábida foi reconhecido como uma “7 
Maravilhas Naturais de Portugal”.

O Mercado do Livramento também anda nas bocas 
do mundo desde 2015, depois de o jornal USA Today o 
ter colocado na lista de elite das praças de peixe mais 
famosas do planeta.

A nível internacional, a aposta incluiu a participação em 
perto de duas dezenas de feiras turísticas, algumas em 
parceria com a Entidade Regional de Turismo de Lisboa, com 
destaque para a FITUR, em Espanha, em janeiro, e a Feira 
de Turismo de Berlim, na Alemanha, e o Salão Mundial de 
Turismo de Paris, em França, ambas em março.
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DE SETÚBAL
PARA PORTUGAL

BOMBEIROS
FALAM À TARDE

O programa de televisão “Aqui Portugal”, da RTP1, foi 
transmitido em direto de Setúbal a 12 de janeiro, a partir 
da Praça de Bocage, numa emissão que, ao longo de seis 
horas, promoveu a gastronomia, a tradição, a cultura e o 
património setubalenses. 

O programa incluiu uma entrevista à presidente da Câmara 
Municipal, Maria das Dores Meira, e a personalidades como 
Nuno Gil, pasteleiro responsável pela criação do Pastel de 
Choco de Setúbal.

O comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal, Paulo Lamego, acompanhado de dois 
operacionais, participou, a 20 de maio, no programa 
da RTP1 “A Nossa Tarde” para falar sobre a profissão de 
bombeiro.

O programa, emitido em direto, incluiu a exibição de uma 
reportagem realizada em Setúbal na qual a apresentadora 
Tânia Ribas de Oliveira acompanhou um dia de trabalho 
dos Sapadores para viver a experiência de ser bombeira.
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PRÉMIO
NAS BAÍAS

AÇÃO NO SADO
VAI A CIMEIRA

Raquel Gaspar, responsável pelo projeto Ocean Alive, 
recebeu a 6 de junho, nos Paços do Concelho, a bolsa de 
mérito científico do Clube das Mais Belas Baías do Mundo, 
que se traduziu num prémio pecuniário de cinco mil euros.

A bióloga revelou que o prémio é destinado ao 
desenvolvimento de um projeto de “com o envolvimento da 
comunidade marítima, turística e recreativa na manutenção 
da baía de Setúbal, focando a limpeza do Estuário do Sado 
e a proteção das pradarias”.

Um vídeo sobre a ação desenvolvida pelo projeto Ocean 
Alive no Estuário do Sado esteve entre os finalistas de um 
concurso mundial, promovido no âmbito de uma cimeira 
sobre alterações climáticas, realizado nos dias 21, 22 e 23 
de setembro, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.  

O “The Global Youth Video Competition”, organizado no 
âmbito da Cimeira do Clima da ONU – Organização das 
Nações Unidas, teve como objetivo partilhar histórias 
inspiradoras de projetos locais de combate às alterações 
climáticas, de preservação da biodiversidade e de 
reequilíbrio dos ecossistemas.



O mundo conhece a adolescente 
Greta Thunberg e acorda para 
a problemática das alterações 

climáticas, no ano em que o pulmão 
da Amazónia arde, um ciclone 
devasta Moçambique e a seca 

esvazia barragens em Portugal tão 
depressa quanto a tempestade 

Elsa faz transbordar o Mondego e 
transforma aldeias em ilhas isoladas. 

Secos ficaram muitos postos de 
abastecimento de combustível do 

país, na greve dos motoristas de 
transportes de matérias perigosas. 

António Costa, reeleito primeiro-
ministro, forma maior governo de 

sempre. Mário Centeno distinguido 
melhor ministro das Finanças da 

União Europeia, onde não há acordo 
do Brexit à vista para o Reino Unido, 

com nova governação 
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EM 
PORTUGAL 
E NO
MUNDO
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FEVEREIRO

Fotografada pantera negra pela 
primeira vez em cem anos. O animal, 
julgado extinto, foi detetado por acaso 
no Quénia. Último avistamento tinha 
acontecido em 1909, na Etiópia. 

Morre Karl Lagarfeld, aos 85 anos, 
vítima de doença. Diretor criativo da 
Chanel esteve três décadas à frente 
da marca francesa. 

Líderes da União Europeia e da 
Liga Árabe reúnem-se em cimeira 
histórica, no Egito, para debate sobre 
segurança, crises no Iémen, Síria e 
Líbia e migração no Mediterrâneo.

91.ª edição dos Óscares premeia 
“Green Book – Um guia para a vida”. 
Rami Malek, pela prestação em 
“Bohemian Rhapsody”, conquista 
galardão de Melhor Ator. Olivia 
Colman, em “A Favorita”, eleita 
Melhor Atriz, em noite marcada 
por discursos ligados ao papel da 
mulher na sociedade, após polémica 
de acusações de assédio em 
Hollywood.

Crise no Sporting. Auditoria financeira 
a direção de Bruno de Carvalho revela 
dívida superior a 40 milhões de euros. 
Conselho Fiscal e Disciplinar apaga 
ex-presidente da lista de sócios do 
clube. 

Tensão entre Nicolas Maduro e Juan 
Guaidó aumenta instabilidade na 
Venezuela. Crise adensa-se com 
camiões de ajuda humanitária a serem 
impedidos de cruzar a fronteira. 

Rusga na cadeia de Paços de Ferreira 
resulta na apreensão de 79 telemóveis 
e droga, após divulgação de imagens 
nas redes sociais de festa realizada 
por reclusos. Diretora da instituição 
demite-se.

JANEIRO  

Jair Bolsonaro toma posse como 
presidente do Brasil. Militar reformado, 
é o 38.º líder e o mais controverso da 
história recente do país.  

Mário Centeno, ministro português 
e líder do Eurogrupo, eleito melhor 
ministro das Finanças da Europa pelo 
Financial Times. 

Cinco milhões de mulheres indianas 
formam cordão humano de 620 
quilómetros na luta pela igualdade de 
género, em Kerala, Índia.

Ex-ministro Armando Vara entrega-se 
na cadeia de Évora para cumprir pena 
de cinco anos de prisão, no âmbito do 
processo Face Oculta.

Rui Pinto, conhecido como “Hacker 
do Benfica”, detido na Hungria 
numa operação da Polícia Judiciária 
portuguesa. 

António Figueiredo, ex-presidente 
do Instituto de Registos e Notariado, 
condenado por corrupção e peculato no 
julgamento dos Vistos Gold. Absolvidos 
ex-ministro Miguel Macedo e antigo 
diretor do SEF Jarmela Palos.

Criança de 2 anos cai em poço de 
73 metros, em Málaga, Espanha. 
Corpo encontrado 12 dias depois em 
operação inédita de resgate. 

Bruno Lage assume comando da 
equipa técnica do Benfica, após saída 
de treinador Rui Vitória. 

Rompimento de barragem no Brasil mata 
249 pessoas. Mais de vinte permanecem 
desaparecidas ou por identificar.

Juan Guaidó autoproclama-se 
presidente interino da Venezuela. País 
dominado por crise social, económica 
e política.

MARÇO 

Conan Osíris vence Festival RTP 
da Canção 2019 com a música 
“Telemóveis” e representa Portugal na 
64.ª edição da Eurovisão, em Israel. 

Confirmado segundo caso de cura 
do vírus do HIV depois da remissão 
da doença em paciente submetido 
a transplante de medula óssea para 
tratar doença oncológica. 

Brexit adiado. Saída definitiva de 
Inglaterra da União Europeia prevista 
para outubro. 

Marcelo Rebelo de Sousa assinala três 
anos de mandato com visita oficial 
a Angola. Presidente da República 
ovacionado nas ruas de Luanda. 

Governo decreta primeiro Dia de Luto 
Nacional pelas vítimas de violência 
doméstica a 7 de março, véspera do 
Dia Internacional de Mulher.  

“Hat-trick” de Cristiano Ronaldo frente 
ao Atlético de Madrid garante lugar da 
Juventus nos quartos de final da Liga 
dos Campeões. 

Inspirados pela postura da ativista 
Greta Thunberg, estudantes do ensino 
secundário convocam greve nacional 
inédita pelo clima.

Ciclone Idaí atinge Moçambique 
e provoca rasto de destruição, 
com mais de seiscentos mortos e 
milhares de feridos e desaparecidos. 
Fenómeno, que incide sobretudo na 
cidade da Beira, provoca estragos 
em todo o país.

Ataque terrorista a mesquitas na 
Nova Zelândia provoca 49 mortos e 
sensivelmente o mesmo número de 
feridos. Momento foi transmitido em 
direto nas redes sociais por um dos 
quatro autores do massacre.
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JUNHO 

Morrem escritora Agustina Bessa-Luís, 
aos 96 anos, e jornalista e dirigente 
histórico comunista Ruben de 
Carvalho, aos 74.

Theresa May demite-se da liderança 
do Reino Unido. Primeira-ministra 
britânica viu reprovado três vezes no 
parlamento acordo do Brexit, que dita 
saída dos ingleses da União Europeia. 
 
Detido em França ex-presidente 
da UEFA Michele Platini no âmbito 
de investigação sobre corrupção 
na atribuição da organização do 
Campeonato do Mundo de 2022 ao 
Qatar.

Maré vermelha interdita banhos no 
início da época balnear no Algarve 
com presença de microalgas 
prejudiciais à saúde. 

Português ligado ao Estado Islâmico 
detido pela Polícia Judiciária. Suspeito 
de prestar apoio a combatentes 
estava radicado no Reino Unido.

Atlético de Madrid paga 120 milhões 
de euros pela transferência de João 
Félix do Benfica. Jovem de 20 anos é 
o futebolista português mais caro de 
sempre.

Cadete da Escola Naval da Marinha 
morre após desmaio durante prova de 
corta-mato no Alfeite. 

Piloto português capturado na Líbia é, 
afinal, veterano americano. Verdadeira 
identidade revelada após libertação 
de militar. 

Portugal termina com 15 medalhas, 
três delas de ouro, nos II Jogos 
Europeus, na Bielorrússia.

MAIO 

Guarda-redes espanhol Iker Casillas 
sofre enfarte agudo do miocárdio, aos 
37 anos, durante treino do FC Porto. 

Indústria alimentar nacional obrigada 
a reduzir quantidades de sal, açúcar 
e gorduras trans em mais de dois mil 
produtos alimentícios e prontos a 
comer. 

Aprovada contagem integral do 
tempo de serviço dos professores nos 
nove anos, quatro meses e dois dias 
reivindicados pelos docentes, mas 
sem calendário.

Nasce primeiro filho de príncipe Harry 
e Meghan Markle. Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor é o oitavo 
bisneto da Rainha Isabel II e sétimo na 
sucessão ao trono de Inglaterra. 

Sporting vence FC Porto e sagra-se 
campeão europeu de hóquei em 
patins 42 anos depois do último título. 

Quatrocentos detidos em confrontos 
em Paris nas comemorações do 1.º de 
Maio.

Avistamento de urso-pardo no Parque 
Natural de Montesinho confirma 
existência de espécie considerada 
extinta em Portugal em 1843.  

Benfica vence Santa Clara no Estádio 
da Luz e conquista 37.º campeonato 
nacional de futebol. 

Sentença histórica em Portugal. 
Tribunal condena agentes da polícia 
pelo crime de agressões e sequestro 
a jovens do bairro da Cova da Moura.

Músico Chico Buarque vence Prémio 
Camões 2019.

ABRIL  

Divulgada primeira fotografia de um 
buraco negro. Imagem representa 
marco histórico e comprova teoria da 
relatividade geral de Albert Einstein. 
Foi registada por equipa do telescópio 
“Event Horizon”, da qual faz parte 
cientista português. 

Julian Assange, fundador do 
Wikileaks, detido pela polícia inglesa 
após expulsão da embaixada do 
Equador em Londres. Sueco esteve 
exilado naquela embaixada durante 
sete anos.

Portugal no topo da subida do 
preço das casas. Valor do mercado 
imobiliário regista quarta maior subida 
da Europa. 

Vacina da BCG volta a ser 
administrada em recém-nascidos 
desde que inseridos em quadro de 
risco. 

Morre cantora e compositora Dina, aos 
62 anos.

Incêndio consome Catedral de Notre 
Dame, em Paris. Chamas ardem 
durante nove horas. Teto e pináculo 
do edifício colapsam.

Despiste de autocarro na Madeira faz 
29 mortos, todos de nacionalidade 
alemã. Motorista e guia turístico 
portugueses entre os 27 feridos. 

Atentado terrorista no Sri Lanka 
concretizado por bombistas suicidas 
em quatro hotéis de luxo e uma igreja 
provoca 321 mortos, entre eles um 
cidadão português. Estado islâmico 
reivindica autoria.

Duarte Lima entrega-se 
voluntariamente às autoridades para 
cumprir pena de três anos e meio 
de prisão dos seis anos a que foi 
condenado por burla no caso BPN.
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AGOSTO 

Ruturas de stock de mais de 
dez tipos de medicamentos nas 
farmácias portuguesas deixa doentes 
sem alternativas. Medicação para 
hipertensos é a mais afetada.

Greve dos motoristas de transportes 
perigosos esgota postos de 
abastecimento por todo o país. 
Governo declara situação de 
emergência energética. Tribunal 
rejeita impugnação de serviços 
mínimos durante paralisação.

Morre Alexandre Soares dos Santos, 
antigo líder do grupo Jerónimo 
Martins, aos 84 anos. 

Chegam ao fim trinta anos de Tratado 
Internacional de Desarmamento 
Nuclear entre Rússia e Estados 
Unidos. Assinado em 1987, por Ronald 
Reagan e Mikhail Gorbachev, pôs fim 
à crise que se seguiu à instalação de 
mísseis da União Soviética apontados 
a capitais ocidentais.

Árbitra francesa Stéphanie Frappart 
faz história ao ser nomeada para final 
da Supertaça Europeia. 

Jacarta deixa de ser capital da 
Indonésia. Nova capital, construída 
no sul da ilha de Bornéu, resolve 
problemas da superpopulação e das 
inundações.

Portugal campeão do mundo de salto 
à corda. Equipa de Braga arrecada 
título em campeonato na Noruega. 

Incêndios na Amazónia provocam área 
ardida equivalente a 4,2 milhões de 
campos de futebol, em mais de 30 mil 
incêndios identificados.
 
José Cid agraciado com Grammy 
Latino por Excelência Musical, 
atribuído pela Academia Latina. 
dedicada à música eurovisiva.

JULHO  

Solidariedade popular salva bebé com 
atrofia muscular espinhal. Doações 
superiores a dois milhões de euros 
permite compra de medicamento 
mais caro do mundo, entretanto 
comparticipado pelo Estado. Dinheiro 
angariado serve para auxílio de 
crianças com o mesmo diagnóstico. 

Mulheres assumem liderança da 
União Europeia. Francesa Christine 
Lagarde passa a chefiar Banco Central 
Europeu. Alemã Ursula von der Leyen 
assume presidência da Comissão 
Europeia. 

Aeronave de combate a incêndios 
despenha-se na Barragem de  
Castelo de Bode, em Dornes, Ferreira 
do Zêzere. Piloto sai ileso.

Morre João Gilberto, pai da bossa 
nova, aos 88 anos. 

Palácio de Mafra e Santuário do 
Bom Jesus de Braga classificados 
Património Mundial da Unesco. 

Boris Johnson vence eleições no 
Partido Conservador e assume lugar 
como primeiro-ministro do Reino 
Unido.

Portugal campeão do mundo de 
hóquei em patins ao vencer seleção 
argentina no desempate por grandes 
penalidades.

Narcotraficante Joaquín Guzmán, 
conhecido como “El Chapo”, 
condenado a pena perpétua, em 
solitária, em prisão do Colorado, a 
mais segura do mundo.  

Temperatura global regista valor mais 
elevado de sempre desde que há 
registos meteorológicos, segundo 
informação do programa europeu de 
observação da Terra, Copérnico.

SETEMBRO 

Secretário de Estado da Proteção 
Civil, José Artur Neves, demite-se 
na sequência do caso das golas 
inflamáveis, distribuídas em 70 
mil kits de socorro aos incêndios, 
por contratos feitos ao abrigo do 
programa Aldeia Segura. 

Ator Ângelo Rodrigues internado 
em risco de vida devido a infeção. 
Em causa alegado uso indevido de 
injeções de testosterona. 

Desmantelada rede europeia de 
contrafação de moeda falsa liderada 
por português. 

Morrem Roberto Leal, aos 67 anos, 
músico e símbolo português no Brasil, 
e antigo presidente francês Jacques 
Chirac, aos 86. 

Transplante inédito com recurso a 
células estaminais do sangue do 
cordão umbilical criopreservadas 
realizado no IPO do Porto salva vida a 
criança de 14 meses.

Cimeira de Ação Climática da ONU 
em Nova Iorque marcada pelo 
discurso da ativista de 16 anos Greta 
Thunberg, que fala diretamente aos 
líderes mundiais.

Ministério Público deduz acusação 
contra 23 arguidos no processo de 
investigação do assalto a Tancos. 
Ex-ministro Azeredo Lopes e altas 
patentes alvo de acusações. 

Companhia aérea Tomas Cook 
anuncia falência e provoca maior 
operação de repatriação em massa de 
britânicos desde a 2.º Guerra Mundial. 

 
Atleta de marcha João Vieira arrecada 
prémio histórico aos 43 anos ao 
tornar-se no desportista mais velho de 
sempre medalhado em Mundiais.
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DEZEMBRO 

Jovem sueca Greta Thunberg chega a 
Lisboa de catamarã e é recebida por 
dezenas de ativistas. Prossegue de 
comboio para Madrid, para a Cimeira 
do Clima.

Lionel Messi recebe Bola de Ouro. É 
o sexto prémio instituído pela revista 
France Football atribuído ao jogador 
argentino.  

Prémios World Travel Awards 
reconhecem Portugal como melhor 
destino turístico do mundo, pela 
terceira vez consecutiva.

Morre Domingos Piedade, aos 75 
anos. “Senhor Fórmula 1” foi próximo 
de Ayrton Senna e contribuiu para o 
lançamento da carreira de Michael 
Schumacher. 

Rui Rangel demitido da magistratura 
na sequência do processo judicial 
“Operação Lex”. Juiz suspeito de 
recebimentos indevidos em troca de 
decisões judiciais. 

Caretos de Podence e Morna de 
Cabo Verde proclamados Património 
Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Papa Francisco abole segredo 
pontifício para casos de pedofilia e 
abuso sexual na igreja católica.

Tempestade Elsa e depressão 
Fabien fazem danos em todo o 
país. Rompimento de diques do Rio 
Mondego, em Coimbra, alaga margens 
e isola aldeias. Trezentas pessoas 
obrigadas a abondar as casas.

Angela Merkel eleita pela revista 
Forbes, pelo nono ano seguido, a 
mulher mais poderosa do mundo.

Portugal cai oito posições no índice 
de desempenho das alterações 
climáticas, ficando no 25.º posto. 
Segundo a Quercus, é a pior 
classificação de sempre.

NOVEMBRO 

Portugal apurado para Euro 2020 ao 
vencer Luxemburgo. É a 11.ª presença 
consecutiva da seleção nas fases 
finais de europeus e mundiais.

Albânia decreta estado de 
emergência após sismo de magnitude 
6,4 abalar o país.

Assaltado museu que guarda tesouro 
da Europa, na Alemanha. Roubadas 
joias com diamantes, datadas do séc. 
XVIII, de valor incalculável. 

Benfica fora dos oitavos de final da 
Liga dos Campeões após empate 
frente ao Leipzig, na Alemanha. 

Em menos de 24 horas, Jorge Jesus 
conquista com o Flamengo a Copa 
Libertadores, após reviravolta 
operada nos últimos minutos frente 
ao River Plate, e o título máximo do 
futebol brasileiro, o Brasilerão.

Incêndios na Austrália matam mais de 
mil coalas e deixam espécie em risco. 

Arranca julgamento do ataque à 
academia do Sporting, em Alcochete. 
Direção do clube termina protocolos 
com claques leoninas. Decisão 
relacionada com questões de 
violência.  

Morrem artista José Mário Branco, aos 
77 anos, e Argentina Santos, rainha do 
“fado castiço”, aos 95.

Cheias em Veneza obrigam ao 
encerramento da Praça de São 
Marcos. 

Seca em Portugal. Barragens a sul do 
Rio Tejo apresentam valores mínimos 
históricos, com menos de vinte por 
cento do armazenamento disponível. 

José Mourinho regressa à Liga 
Inglesa de futebol. Treinador assume 
comando do Tottenham.

 

OUTUBRO  

Entra em vigor primeira Lei de 
Bases da Habitação. Define direito a 
habitação universal. 

Benfica bate record de meio século 
com 25 vitórias em 27 jogos durante 
fase de lesões no plantel.

Eleições legislativas dão vitória ao 
PS, entrada dos partidos Livre, Chega 
e Iniciativa Liberal no Parlamento e 
anúncio de Assunção Cristas de saída 
da liderança do CDS-PP.
 
Morre histórico fundador do CDS-PP 
Diogo Freitas do Amaral, aos 78 anos. 

Incêndio na Prisão da Carregueira 
provocado por recluso enquanto 
realizava trabalhos de soldadura. 
Bombeiro sofre enfarte durante 
combate às chamas. Vários feridos 
civis. 

Risco de pobreza em Portugal atinge 
valores mais baixos de sempre. 

Nobel da literatura atribuído à 
escritora e ativista Olga Tokarczuk e ao 
escritor e dramaturgo austríaco Peter 
Handke.

Antigo presidente da Generalidade 
da Catalunha, Carles Puigdemont, 
entrega-se voluntariamente às 
autoridades belgas para cumprir 
mandado de detenção europeu.

Trinta e nove pessoas encontradas 
mortas, por falta de ar, no interior 
de um camião, perto de Londres, 
Inglaterra, proveniente da Bulgária.

Primeiro-ministro António Costa 
forma XXII Governo Constitucional, o 
maior de sempre, com 70 elementos, 
entre ministros e secretários de 
Estado. 
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Somos reconhecidos como terra de trabalho e de gente 
trabalhadora, uma terra que, à cabeça desta importante 
região que é a península de Setúbal, gera riqueza.
A nossa região acolhe algumas das mais importantes 
empresas do país e é uma das que mais contribui para o 
seu Produto Interno Bruto. 

Vivemos uma realidade da redução permanente do 
desemprego, que fez com que o nosso concelho 
tivesse registado, em junho de 2019, o menor número 
de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional em meses homólogos desde 2004. 

Em junho de 2004 estavam inscritos no Centro de Emprego 
de Setúbal 6.501 desempregados, número que, em junho 
de 2019, correspondia a 3.061 desempregados. 
Este é um dado de que todos nos devemos orgulhar.

Significa isto que o concelho, com a sua dinâmica 
económica, induzida expressivamente por políticas 
expansivas de investimento municipal, não só recuperou 
da crise que se acentuou, a partir de 2011, com a 
intervenção da troika, como conseguiu reduzir, em 
números consideráveis, o desemprego, colocando-o num 
patamar inédito nos últimos 15 anos, o que faz com que o 
valor percentual “roce” o pleno emprego.

Este resultado deve-se também à dinâmica económica 
gerada por muitos empresários, e não só, que, bastante 
motivados pela força das intervenções municipais, 
acreditaram que Setúbal podia ser muito mais do que 
aquele diamante em bruto que todos admirávamos e 
desejávamos lapidar.

Somos uma cidade e uma região que gera riqueza, que 
trabalha e constrói. O resultado desse labor está espelhado 
nesta publicação.

Presidente Maria das Dores Meira

A nossa cidade e o nosso concelho evoluíram bastante nos 
últimos anos. Para melhor. 

Creio que esta conclusão é partilhada unanimemente por 
todos os que seguem atentamente o que aqui se passa e 
que este anuário confirma.

Essa evolução positiva sente-se em ações como a grande 
e histórica obra das bacias de retenção da Várzea, em 
novas infraestruturas rodoviárias ou em projetos como o 
terminal intermodal da Praça do Brasil, já em construção, 
que oferecerá mais qualidade a quem usa estes modos de 
transporte. 

Simultaneamente, continuamos a forte aposta na 
valorização das nossas infraestruturas turísticas e das 
nossas praias. 

A esmagadora maioria dos utentes da Figueirinha, Galapos, 
Galapinhos, Creiro e Portinho compreenderam a necessidade 
de introduzir ali, por via do programa Arrábida Sem Carros, um 
novo esquema de acessos, valorizando o transporte público e 
reduzindo a utilização do transporte particular numa zona que 
nunca teve, manifestamente, capacidade para acolher tanta 
procura.

Muito mais acontece diariamente na nossa cidade e no 
nosso concelho. 

Todos os dias, por todo o lado, assistimos à abertura de 
novos negócios, o setor do turismo nunca esteve tão 
animado, as nossas coletividades e associações continuam 
a revelar enorme vitalidade, em paralelo com a forte e 
qualificada atividade cultural setubalense. 

Podemos também relembrar as múltiplas iniciativas 
realizadas na área do desporto ou os prémios que Setúbal 
ganhou na área do turismo e a cada vez maior visibilidade 
externa que temos alcançado. 

TRANSFORMAÇÃO 
INTENSA



387
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