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ANTES
O ano de 2020 começa sem que haja uma real perceção 
do perigo que se aproxima. Da China, há relatos de 
uma nova gripe pneumónica. Mas ainda está longe. 
Setúbal vive os primeiros meses do ano com o habitual 
pulsar fervilhante, com uma agenda de atividade 
cultural intensa, eclética, a pensar em todos, ao mesmo 
tempo que avança na transformação e modernização 
do território. 
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DURANTE
A crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 
revirou o quotidiano das sociedades. Setúbal abran-
dou, mas não parou. O município deu uma resposta 
ativa a desafi os nunca antes vividos. Enfrentou, com 
sentido de responsabilidade pública, um inimigo invi-
sível. Encarou, com responsabilidade, a missão pública 
de defesa da população. Prevaleceu, em segurança, e 
com atividade.
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ANTEVISÃO
A tempestade ainda não terminou, mas já se respira 
alguma bonança. O normal quotidiano esteve, durante 
meses, suspenso. A população, com o dever cívico de 
confi namento, afastada de tudo e todos. Passo a passo, 
em cumprimento com as novas regras de segurança, o 
regresso à normalidade. A sociedade desperta, pouco a 
pouco. E há velhos novos eventos em agenda. 
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Desconfi nar não é desarmar

Os tempos mais conturbados já lá vão. Uma travessia dura, inédita, superada com o esforço e sa-
crifício de todos. Mas a luta contra a Covid-19 ainda não terminou. O vírus persiste, silencioso, sem 
olhar a idade, raça ou género. Por isso, é fundamental o cumprimento das regras e orientações da 
Direção-Geral da Saúde. Seja um exemplo de cidadania e civismo. Esta é uma batalha de todos.
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No início do ano, ninguém imaginava o que nos iria acontecer 
enquanto comunidade. Tudo corria naturalmente, no caso 
de Setúbal com a realização de eventos que todos os anos ofe-
recem fruição aos cidadãos e a execução de intervenções de 
acordo com um plano desenhado para aumentar a qualidade 

de vida de um concelho em processo de regeneração.

Fevereiro deu os primeiros sinais de alerta, compreendidos imediata-
mente pela nossa Proteção Civil, autoridade que, pelos seus conhecimentos 
e integração em fóruns internacionais, consegue antecipar problemas. Em 
boa hora, promoveu um conjunto de ações de sensibilização para a proble-
mática da Covid-19, que, então, era tratada por novo coronavírus.

A maturidade da estrutura de segurança de Setúbal permitiu criar pla-
nos, acionar meios, implementar medidas antes mesmo do que o sistema 
nacional. Fecharam-se equipamentos por prevenção, mas manteve-se a 
relação com o público por processos alternativos. Cancelaram-se eventos, 
mas marcaram-se novas datas.

Setúbal confinou mas não parou. O concelho continuou a funcionar, 
cumprindo as regras sanitárias emanadas pela Direção-Geral da Saúde, 
mas proporcionando, à distância, com base em muita criatividade, progra-
mas que, simultaneamente, se traduziram em oferta de bem-estar mental e 
físico e permitiram que os nossos artistas, das mais diferentes áreas, pudes-
sem continuar em contacto com o público.

Outra preocupação foi desenvolver um conjunto de projetos de apoio 
aos mais fragilizados com a situação da crise sanitária, como idosos, do-
entes e pobres, mas também aos empresários, obrigados a ter a atividade 
suspensa e, depois, a funcionar parcialmente.

A cada sinal de desconfinamento, Setúbal foi-se adaptando e, hoje, con-
segue desenvolver uma programação cultural regular, porque, com base em 
planos de contingência específicos, foi possível reabrir salas de espetáculos 
e de eventos, museus e bibliotecas.

Tenho, por isso, de louvar o trabalho feito por todos os departamentos 
do município para que este período, um dos mais conturbados das nossas 
vidas, e do qual ainda não saímos, esteja a permitir que os setubalenses vi-
vam dentro da normalidade possível, em segurança.

Também tenho de alertar para a necessidade de não baixarmos a guar-
da, de fazermos tudo para nos protegermos e, muito importante, para pro-
tegermos os outros. Há quem não o esteja a fazer e, com isso, a contribuir 
para atrasar o regresso da nossa região à normalidade, com prejuízos para a 
comunidade em geral e para algumas atividades em particular.

Esta nova revista, de periocidade semestral, trata neste primeiro núme-
ro da transição dos primeiros meses do ano (a que chamamos Antes), para 
a fase de contingência sanitária, em que ainda nos encontramos (Durante). 
O adiamento de alguns eventos, nomeadamente de maior monta, para os 
últimos meses do ano origina outra secção (Antevisão).

O ano de todos os desafios

EDITORIAL

MARIA DAS DORES MEIRA

Presidente da Câmara Municipal
de Setúbal

Esta publicação
é para si e sobre si.
Esperemos
que goste.
E, lembre-se, 
desconfinar
não é desarmar
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A Câmara Municipal de 
Setúbal aponta a mais 
qualidade e capaci-
dade de resposta aos 
cidadãos com a reor-

ganização estrutural dos serviços, 
que passaram a estar concentrados 
num conjunto de edifícios moder-
nos e com melhores condições de 
trabalho.

O objetivo passou por aumen-
tar a eficiência e eficácia dos servi-
ços que se encontravam dissemi-
nados e, em simultâneo, reduzir os 
custos diários de funcionamento.

No final do ano passado, os servi-
ços de Urbanismo e de Obras Munici-
pais, entre outros, passaram a estar 
concentrados no antigo Edifício dos 
Ciprestes, anteriormente da EDP.

No Edifício Sado, na Rua Acácio 
Barradas, no qual já funcionavam 
vários serviços, estão agora con-
centrados, entre outros, o Ambien-
te, os Recursos Humanos, os Direi-
tos Sociais e a Habitação. O imóvel 
foi alvo de trabalhos de beneficia-
ção no exterior e no interior.

Ali bem perto, na Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, 
para um antigo imóvel das Finan-
ças, igualmente adquirido pela au-
tarquia, 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 requali-
ficação, valências como o mercado 

abastecedor e o parque TIR. (ver 
pág. 59)

Também os Paços do Concelho, 
edifício-sede da Câmara Munici-
pal, estão a ser beneficiados numa 
operação estruturante destinada a 
reforçar as condições de segurança 
e conforto do imóvel e a reorganizar 
o espaço interior.

A obra, executada por fases e 
que se traduz numa resposta dura-
doura para suprir as necessidades 
identificadas no edifício, inclui, 
além do reforço estrutural, a exe-
cução de trabalhos relacionados 
com a estanquicidade e impermea-
bilização da cobertura, bem como o 
tratamento térmico. 

Edifícios modernos

O objetivo passou por aumentar a 
eficiência e eficácia dos serviços que 
se encontravam disseminados e, em 

simultâneo, reduzir os custos diários
de funcionamento

ANTES
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Sete jovens do Centro de 
Emprego e Formação Pro-
fissional de Setúbal foram 
premiados na 44.ª edição do 
Campeonato Nacional das 

Profissões Skills Portugal, que decor-
reu em Setúbal entre os dias 9 e 14 de 
fevereiro.

Perto de quatro centenas de jo-
vens de centros de formação, esco-
las e empresas de vários pontos do 
país participaram no evento, orga-
nizado pelo IEFP – Instituto do Em-
prego e Formação Profissional em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Setúbal, que encerrou no dia 14, 
no cais 3 do porto de Setúbal, com 
a cerimónia de entrega de prémios 
aos melhores em cada uma das 44 
profissões representadas.

A presidente da autarquia, Maria 
das Dores Meira, congratulou os ven-
cedores e agradeceu ao IEFP por ter 
confiado em Setúbal para a realização 
do certame.

“Além de ter sido muito bom para 
a economia local, mostrou que Setú-
bal é portadora de um enorme capital 
humano e de competências.”

A boa organização do evento foi, 
igualmente, destacada pela presiden-
te da entidade que organiza os campe-
onatos das profissões a nível europeu, 
WorldSkills Europe, Dita Traidas.

“Estive em muitos países a as-
sistir a campeonatos das profissões, 
mas fiquei maravilhada com a orga-
nização da competição em Setúbal.”

Para a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, a 44.ª edição 
do Campeonato Nacional das Pro-
fissões foi “um sucesso espetacular, 
com muita energia e muita gente a 
mostrar o que faz de melhor”.

A governante entregou o pré-
mio de vencedor absoluto da com-
petição a Edgar Monteiro, forman-
do de Eletromecânica Industrial, do 
CENFIM da Trofa, que, além de ter 
sido o mais bem classificado na re-
gião norte, conquistou a pontuação 
máxima entre os cerca de quatro-
centos jovens em competição.

João Ferreira, na profissão de 
fresagem, em representação do 
Centro de Emprego e Formação 

PROFISSÕES EM COMPETIÇÃO
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Profissional de Águeda, foi o me-
lhor na região centro, e a dupla 
Tiago Ramos e João Ferreira, de 
Mecatrónica Industrial do CENFIM 
de Torres Vedras, conquistou a pri-
meira posição na região de Lisboa e 
Vale do Tejo.

A sul, os vencedores foram, no 
Alentejo, João Nabais, formando 
de Web Technologies, do Centro 
de Emprego e Formação Profis-
sional de Évora, e, no Algarve, 
Seomara Cabrita, no esteticismo, 
do Centro de Emprego e Formação 
Profissional do Barlavento.

Nas regiões autónomas dos 
Açores e da Madeira os melhores 
em competição foram Messias 
Rodrigues, formando de gestão de 
redes informáticas da Escola de 
Novas Tecnologias dos Açores, e 
Sara Abreu, de esteticismo do Ins-
tituto de Qualificação da Madeira.

O Campeonato Nacional das 
Profissões Skills Portugal, com 
a participação de jovens entre os 
17 e os 25 anos, premiou, igual-
mente, os melhores em cada uma 
das 44 profissões representadas 
que competiram em oito mil me-
tros quadrados de oficinas.

De destacar a participação 
dos formandos do Centro de Em-
prego e Formação Profissional de 
Setúbal, que conquistaram três 
medalhas de ouro e quatro de 
prata. 

“Estive em muitos 
países a assistir a 
campeonatos das 

profissões, mas 
fiquei maravilhada 
com a organização 
da competição em 

Setúbal.”
Responsável europeia, Dita Traidas



AN
TE

S
12

Se
tú

ba
l3

60
°

Uma feira de roupa em se-
gunda mão, workshops, 
pintura participativa, 
uma mostra de cur-
tas-metragens am-

bientais, um círculo de percussão 
e uma exposição preencheram o 
m@rço.28, este ano apenas em 
dois dias do mês devido ao surgi-
mento da pandemia.

No dia 7, o “265 EConsciente” 
levou crianças e jovens a integra-
rem, no Largo da Misericórdia, 
workshops de arte sustentável, pin-
tura participativa e um círculo de 
percussão.

Com o objetivo de promover a 
consciência ambiental, as diversas 
atividades apelaram ao reapro-
veitamento de materiais usados e 
reciclados em workshops de ciano-
tipia, litogravura, transformação 
de t-shirts não utilizadas em sacos 
biodegradáveis, pintura ao vivo e 
construção de beatões para depo-
sitar beatas de cigarros que foram 
depois colocados em vários pontos 
da Baixa.

Destaque, igualmente, para a 
dinamização de instalações artísti-
cas com recurso a materiais como 
cartão, jornais e beatas por Sónia 
Trópicos e Flepa, bem como a cons-
trução de uma máscara gigante em 
cartão por Sara Rodrigues e o apro-
veitamento de uma porta e de um 
pedaço de cortiça para pinturas por 
dois elementos do grupo Explicit Ci-
tizens, João Murta e David Santos.

Já o círculo de percussão con-
vidou a população a tocar tambo-
res livremente na parte da manhã, 
num momento dinamizado pela 
APPACDM de Setúbal.

Houve ainda jogos tradicionais, 
uma feira de roupa em segunda 
mão e um concerto por Pedro Ferro.

Juventude com consciência
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A agenda de celebrações do m@
rço.28 contemplou igualmente uma 
mostra fotográfica de Beatriz Mar-
ques, inaugurada a 6 de março, na 
Casa do Largo – Pousada da Juventu-
de, intitulada “Genuínos”, coletânea 
de fotografias que retratam o lado 
mais intimista dos concertos ao vivo.

Os restantes eventos inicialmen-
te programados, que incluíam, entre 
outros, uma maratona fotográfica, 
um acampamento para jovens, um 
concerto de Dino D’Santiago, a gala 
final do concurso Escolas com Talen-
to e a inauguração do Skate Parque, 
na Algodeia, não se realizaram nas 
datas previstas em respeito pelas re-
gras sanitárias face à Covid-19. 
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O Bambolinices tem particularidades 
que a autarquia valoriza. Além de 

preencher diferentes espaços culturais 
da cidade, não fi ca fechado no conforto do 

centro da cidade e vai até Azeitão

Bambolinices
pelo concelho
BambolinicesAN
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Duas dezenas de espetá-
culos cénicos, uma ho-
menagem ao ator Carlos 
César e um workshop 
marcaram a segunda 

edição do Bambolinices, festival de 
promoção das artes performativas. 
Houve eventos para toda a família em 
diversos espaços culturais, institui-
ções e coletividades do concelho.

O ator e fundador do TAS – Te-
atro Animação de Setúbal, Carlos 
César, foi homenageado no espetá-
culo de abertura da segunda edição 
do Bambolinices – Bienal de Teatro 
e Artes Performativas para Toda a 
Família, realizado entre os dias 15 
e 23 de fevereiro, em diversos espa-
ços do concelho.

Durante nove dias, o Bamboli-
nices contribuiu para a promoção do 
teatro e das artes performativas, para 

cultivar o intercâmbio cultural e a for-
mação de novos públicos, bem como 
para estabelecer contacto com as ex-
pressões artísticas de outros países.

O certame proporcionou duas 
dezenas de espetáculos para toda a 
família em diversos espaços culturais, 
coletividades e instituições do conce-
lho, numa descentralização destaca-
da pelo vereador da Cultura da Câma-
ra Municipal, Pedro Pina.

“O Bambolinices tem particu-
laridades que a autarquia valoriza. 
Além de preencher diferentes espaços 
culturais da cidade, não fica fechado 
no conforto do centro da cidade e vai 
até Azeitão.”

O certame abriu com a apresen-
tação do clássico literário de Victor 
Hugo “O Corcunda de Notre Dame”, 
no Fórum Municipal Luísa Todi, 

numa produção da GATEM – Espelho 
Mágico, cooperativa que organizou o 
evento com o apoio da autarquia.

Os espetáculos “João Pé de Fei-
jão”, pela companhia brasileira Cia 
Teatral Procênio, “O Capuchinho 
Vermelho”, pelas atrizes espanho-
las Paula Dominguez, Laura Tá-
vora e Tamara Moreno, e “Auto da 
Barca”, pelo TAS, foram outros des-
taques do programa.

O workshop “A Travessia do 
Clown”, conduzido por Eva Ribeiro, 
no dia 18, no auditório da Casa do 
Largo – Pousada da Juventude, cap-
tou atenções daqueles que desejam 
conhecer a arte de ser palhaço.

O Bambolinices encerrou a 23 de 
fevereiro com a reposição de “D. Qui-
xote de La Mancha”, pela GATEM, no 
Fórum Luísa Todi. 
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A segunda edição do 
inovador Selo Verde, 
certificado de quali-
dade que estimula e 
reconhece boas práti-

cas ambientais, captou atenções de 
cerca de duas dezenas de agentes de 
diversos setores da sociedade.

A União das Freguesias de 
Setúbal e a Junta de Freguesia de 
Azeitão, que não se inscreveram 
na primeira edição, estão agora 
entre os candidatos à certificação 
atribuída pela Câmara Municipal 
de Setúbal em parceria com a ENA 
– Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida, a qual concede, além do 
reconhecimento público pelas boas 
práticas ambientais, prémios, nal-
guns casos monetários.

No setor da educação, estão 
confirmadas as candidaturas das 
escolas básicas do Alto da Guer-
ra, do Monte Belo, de Azeitão e da 
Gâmbia, o Infantário Girassol, o 
Instituto Politécnico de Setúbal, a 
Escola Profissional de Setúbal e o 
Jardim de Infância O Aquário.

No setor empresarial, confir-
maram a inscrição ao Selo Verde do 
município de Setúbal a Coca-Cola, 
a empresa de observação de golfi-
nhos À Vela Singular, o restaurante 

Sab’aMar, o operador de eventos 
turísticos SAL, a agência de gestão 
de condomínios Setser e a operado-
ra turística Y Concept Apartments.

Os participantes usufruem na 
próxima fase de uma auditoria de 
cariz energético e ambiental para 
identificação de medidas de boas 
práticas e aconselhamento técni-
co para futura implementação de 
soluções. Depois, em caso de me-
lhoria da performance ambiental 
e energética, verificadas numa se-
gunda auditoria, é atribuído o Selo 
Verde.

Ambas as auditorias, feitas 
gratuitamente, são conduzidas por 
técnicos especializados da Câmara 
Municipal de Setúbal e da ENA, en-
tidade responsável pela elaboração 
do relatório para avaliação final dos 
candidatos.

A primeira edição, realizada 
entre 2017 e 2019, contou com a 
candidatura de 18 entidades, entre 
as quais sete empresas, três juntas 
de freguesia, sete escolas e uma 
coletividade, tendo sido concluídos 
com sucesso 17 processos de certi-
ficação. 

Práticas inovadoras
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Um projeto que preten-
de consciencializar os 
alunos do ensino bá-
sico de Setúbal para a 
adoção de comporta-

mentos que visem a adaptação e mi-
tigação de riscos face às alterações 
climáticas arrancou, em janeiro, na 
Escola Básica de Aranguez.

Exposições temáticas, ações de 
sensibilização e pintura de murais, 
entre outros, fazem parte do leque de 
iniciativas do “Mês dos Riscos e das 
Alterações Climáticas”, o qual divul-
ga medidas de autoproteção neces-
sárias perante catástrofes naturais, 
caso de cheias, incêndios, tempesta-
des e ondas de calor, fenómenos que 
se vão tornar mais frequentes e in-
tensos com as alterações climáticas.

Na EB de Aranguez, o artista 
Smile, com a colaboração de alunos, 

Ambiente em murais
Tem a certeza que deseja enviar o Planeta 

Terra para a lixeira?

Ambiente em murais
Tem a certeza que deseja enviar o Planeta 

Terra para a lixeira?
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pintou um mural com uma mensa-
gem de alerta sobre as alterações 
climáticas, com um desenho que re-
trata um cavalo-marinho, um roaz e 
um choco sufocado por um saco de 
plástico, todos envoltos nas prada-
rias marinhas do Estuário do Sado.

Em cima das três espécies ma-
rinhas sobressai uma caixa de com-
putador com a pergunta “Tem a 
certeza que deseja enviar o Planeta 
Terra para a lixeira?” e duas teclas 
com as palavras “sim” e “não”.

Este projeto incluiu ainda a pin-
tura de um novo mural em defesa do 
clima, intitulado “Preserva a Arrá-
bida”, também da autoria de Smile, 
inaugurado a 5 de março na EBS Lima 
de Freitas, em que o elemento central 
foca-se num frasco de vidro, de tampa 
aberta, com uma floresta no interior.

No decurso desta ação de sensi-
bilização, Serviço Municipal de Pro-
teção Civil e Bombeiros de Setúbal 
distribuiu vários kits de emergência a 
crianças do 1.º ciclo do ensino básico.

A Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal e a Polícia 
Marítima participaram, respeti-
vamente, com uma viatura e uma 
mota de água com o objetivo de dar 
a conhecer o seu trabalho preventi-
vo e reativo para os riscos coletivos 
e socorro de pessoas.

O “Mês das Alterações Climá-
ticas” é dinamizado no âmbito do 
programa municipal “Comunica-
ção e Sensibilização em Cenário 
de Risco Associados às Alterações 
Climáticas”, com financiamento 
europeu canalizado pelo PO SEUR, 
através do Portugal 2020. 
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Voluntários ajudam a 
recuperar espaços e 
a transformá-los em 
jardins. As crianças 
são agentes orgulho-

sos e ativos da campanha munici-
pal “Seja Jardineiro Por Um Dia”. 
Tudo por um concelho mais verde.

Uma ação de reflorestação no Par-
que de Sant’Iago marcou o arranque 
da nova edição da campanha munici-
pal “Seja Jardineiro por Um Dia”, com 
a participação de mãos voluntárias que 
plantaram mais de meio milhar de ar-
bustos e uma centena de árvores.

A primeira ação deste ano de-
correu a 29 de fevereiro e reuniu 
perto de uma centena de voluntá-
rios, que ajudaram na requalifica-
ção arbórea do Parque Sant’Iago.

Cinco centenas de arbustos de 
espécies autóctones foram planta-
dos em diferentes espaços do recin-
to, nas Manteigadas, entre os quais 
uma zona que, durante a Feira de 

Jardineiros põem 
cidade a florir
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Sant’Iago, marca a separação do 
parque e a área dos divertimentos.

A ação, que contou com a partici-
pação da presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das Dores 
Meira, e da vereadora com o pelouro 
do Ambiente, Carla Guerreiro, incluiu 
ainda a plantação de uma centena de 
novas árvores de porte estruturado 
em taludes e nos caminhos do recinto.

Além das naturais funções am-
bientais, os novos espécimes arbó-
reos do Parque Sant’Iago têm fun-
ções de embelezamento, em alguns 
casos, destinam-se à consolidação e 
estabilização de taludes.

Esta primeira ação de 2020 con-
tou com o envolvimento do Agrupa-
mento de Escoteiros 261 Setúbal-Sa-
do e dos agrupamentos de escuteiros 

1261 de Nossa Senhora da Concei-
ção e 415 de Santa Maria da Graça 
e de grupos particulares. Destaque, 
igualmente, para a participação ativa 
da Junta de Freguesia de São Sebas-
tião, com a presença, entre outros, do 
presidente Nuno Costa.

A campanha, integrada na es-
tratégia ambiental do município, 
denominada de Setúbal: Cidade Ver-
de, Rio Azul, e que pretende apoiar 
e reconhecer o importante papel da 
comunidade na criação de uma cida-
de mais verde, vai ter diversas ações 
em diferentes locais do concelho.

A par das plantações para o 
público em geral, esta edição volta 
a apostar num conjunto de ações 
para a comunidade escolar, que co-
labora na criação de espaços verdes 
nos estabelecimentos de ensino. 
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O município de Setúbal 
atualizou o Regula-
mento de Saúde e Bem-
-Estar Animal para in-
tegrar novas medidas, 

entre elas a alteração do estatuto 
jurídico e a esterilização gratuita de 
animais de companhia de famílias 
carenciadas do concelho.

O regulamento incorpora a ade-
quação da nova legislação nacional 
sobre bem-estar animal em vários 
aspetos, nomeadamente na altera-
ção do estatuto jurídico do animal, 
que passa agora a ser considerado 
“animal senciente”, ou seja, ser 
vivo dotado de sensibilidade e obje-
to de proteção jurídica.

O Regime Especial de Esterili-
zação de Animais de Companhia 
do Município de Setúbal, gratuito e 
destinado a animais de companhia, 
cães e gatos, de famílias caren-
ciadas do concelho, devidamente 
comprovadas pelo sistema de Segu-
rança Social, é outra das medidas 
adotadas no novo regulamento.

Nos últimos anos, a estratégia 
municipal de apoio aos animais tem 

conhecido novas iniciativas para 
dar resposta às obrigações legais 
em vigor.

A autarquia está a desenvolver 
obras de ampliação e requalifi cação 
do CROAC – Centro de Recolha Ofi cial 
de Animais de Companhia de Setúbal, 
equipamento instalado em Poçoilos. 

O renovado espaço, num investimen-
to de 120 mil euros, fi ca dotado de me-
lhores condições de higiene e conforto 
para os animais retirados das ruas e 
recolhidos pelo canil municipal.

Com a intervenção são reforça-
das as condições de conforto de ca-
nídeos em boxes com áreas amplas 
e dignas para os animais, ventilação 
e iluminação natural e artifi cial. As 
condições sanitárias também saem 
melhoradas signifi cativamente.

A intervenção, com início em 
setembro de 2019 e conclusão pre-
vista no fi nal deste ano, vai dotar o 
canil e gatil municipal de mais 14 
abrigos, com sete por dez metros e 
com dez por dez metros, e permitir 
o alojamento de oitenta canídeos, o 
dobro da capacidade atual. 

Animais mais protegidos

Alteração do estatuto jurídico 
do animal, que passa agora a ser 

considerado “animal senciente”, ou 
seja, ser vivo dotado de sensibilidade 

e objeto de proteção jurídica
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Antes de a Covid-19 ter 
sido declarada como 
pandemia, antes de 
tomar a atenção co-
letiva, antes da evo-

lução imprevisível desta doença, 
a Câmara Municipal de Setúbal 
desenvolveu um conjunto de ações 
que abordaram diversas perspeti-
vas da segurança e da proteção civil.

Para dar resposta aos primei-
ros dias de um vírus de caracterís-
ticas pouco precisas, o programa 
contemplou, no final de fevereiro, 
sessões de esclarecimento à popu-
lação, de hora a hora, no Mercado 
do Livramento.

O que é o coronavírus, como se 
transmite e quais os cuidados a ter, 
como agir perante um caso suspei-
to foram algumas das questões que 
encontraram resposta nas sessões, 
de entrada livre.

A segunda edição do “Setúbal 
Resiliência+ Os Dias da Segurança” 
teve início com as comemorações 
do 234.º aniversário da Companhia 

de Bombeiros Sapadores de Setú-
bal, a 21 de fevereiro, nos Paços do 
Concelho.

O programa incluiu o 2.º En-
contro das Unidades Locais de Pro-
teção Civil, na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Setúbal, no qual foi 
feito um balanço do trabalho de-
senvolvido por estas unidades em 
2019.

Um peddy paper de 4500 me-
tros revelou aspetos culturais e 
patrimoniais da cidade enquanto 

Concelho resiliente

foram partilhadas medidas de au-
toproteção para a população.

A resiliência das infraestrutu-
ras críticas e o papel da comunidade 
educativa na formação das pessoas 
para a prevenção foram incluídos 
na iniciativa “Setúbal Resiliência+ 
Os Dias da Segurança”, em duas 
conferências na Casa da Baía, com 
intervenções do vereador da Prote-
ção Civil, Carlos Rabaçal.

A segurança integral nas cida-
des portuárias foi igualmente abor-
dada num encontro que reuniu um 
painel de especialistas a abordar os 
custos e os benefícios de ter portos 
marítimos nas cidades.

“As Mulheres na Proteção Ci-
vil – Retratos de Homenagem”, no 
Mercado do Livramento, com mais 
de três dezenas de fotografias de 
Maria Isabel Silva, da Vost Portu-
gal, fez também parte da progra-
mação. 
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O cardeal José Tolentino 
Mendonça esteve nos 
Paços do Concelho, no 
dia 3 de janeiro, para 
proferir uma confe-

rência sobre a vida e obra do poeta 
e frade arrábido Agostinho da Cruz, 
que serviu para exaltar os valores 
ambientais.

No encontro, organizado pela 
Diocese de Setúbal com o apoio da 
Câmara Municipal, José Tolentino 
Mendonça, nomeado cardeal em 
outubro de 2019 pelo Papa Fran-
cisco, propôs ao público um diálogo 
que ressoasse a “luminosa atualida-
de” de frei Agostinho da Cruz, fale-
cido em Setúbal em 1619.

O líder da Igreja de São Domin-
gos, em Roma, pegou na história 
da Serra da Arrábida e no modo de 
vida de Agostinho da Cruz, que nela 
habitou como frei durante perto de 
duas décadas, para falar do atual 
domínio despótico do Homem so-
bre a Natureza.

Já a presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria das Dores 
Meira, recordou, no seu discurso, 
Agostinho da Cruz, São Francisco 
Xavier, Lima de Freitas, Sebastião 
da Gama e Bocage e proferiu algu-
mas palavras de amizade a Tolenti-
no Mendonça.

O evento, em que participaram 
o cardeal-patriarca de Lisboa, D. 
Manuel Clemente, o bispo de Bra-
gança-Miranda, António Montes 
Moreira, e vários sacerdotes da Dio-
cese de Setúbal, realizou-se pelas 
celebrações dos 400 anos passados 
da morte do frade arrábido e dos 
480 anos do nascimento.

A conferência de D. José Tolen-
tino Mendonça foi passada a livro, 
intitulado “A Atualidade de Frei 
Agostinho da Cruz”, numa orga-
nização da Câmara Municipal de 
Setúbal. 

Agostinho da Cruz evocado
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Cerca de 150 mil livros, 
entre literatura univer-
sal e manuais escolares, 
destinados a apetrechar 
bibliotecas e escolas de 

Quelimane, cidade moçambicana 
geminada com Setúbal, foram an-
gariados e enviados no âmbito de 
uma campanha de solidariedade di-
namizada pela Câmara Municipal.

A Biblioteca Nacional de 
Portugal, a Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda e a Fundação 
Calouste Gulbenkian foram os 
principais mecenas desta cam-
panha, sendo que cerca de 90 
por cento dos livros são novos e 
apresentam um valor estimado 
de 1 milhão e 100 mil euros.

Os livros destinaram-se a 
equipar a Biblioteca Provincial da 
Zambézia, a Biblioteca Municipal 
de Quelimane e várias bibliotecas 
comunitárias, bem como uma nova 
escola em construção no Bairro

de Ivagalane, com capacidade para 
três centenas de crianças, resulta-
do de uma campanha impulsiona-
da pela autarquia sadina.

A 22 de janeiro, delegações do 
Conselho Autárquico de Quelima-
ne e da Câmara Municipal visita-
ram as bibliotecas municipais e as 
instituições de ensino a fim de pre-
parar a distribuição dos livros.

Além dos livros, a delegação 
da autarquia sadina que se deslo-
cou a Quelimane distribuiu por 
famílias carenciadas de bairros 
pobres cinco mil kits contendo 
peças de vestuário para adulto e 

criança, sapatos, um brinquedo e 
um par de óculos.  

Solidariedade em Quelimane
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A nona edição do Círcu-
lo Jazz Fest, organi-
zado pelo município, 
levou uma dezena de 
concertos a diversos 

locais da cidade de Setúbal, com 
nomes reconhecidos a nível nacio-
nal, em dois fins de semana do mês 
de janeiro.

O encerramento do festival 
arrancou a 24 no Cinema Char-
lot – Auditório Municipal, num 
concerto completamente esgotado 

que juntou Mário Delgado e Carlos 
Barretto, dois músicos com um per-
curso marcante no jazz português. 
Habituados a coabitarem em palco 
nos mais diversos formatos e for-
mações, Mário Delgado dedicou-se 
inteiramente à guitarra acústica, 
enquanto Carlos Barretto tomou as 
rédeas do contrabaixo, oferecendo 
ao público momentos de música 
por vezes intrincada e complexa, 

que primou pela extraordiná-
ria interação entre os dois 

artistas.

Mais tarde, o sa-
xofonista e com-

positor Desidério 
Lázaro levou ao 

Charlot o mais 
recente ál-
bum “Home-
grown”, com 
composições 
originais que 
seguem uma 
linha cinema-

tográfica, pro-
curando esta-

belecer pontes 
visuais com ca-

racterísticas he-
terogéneas, resul-

tando numa mistura 
dinâmica de estados 

emocionais diversos.

O Círculo de Jazz Fest 2020 
culminou na noite de dia 25 de ja-
neiro com a atuação, pela primeira 
vez em Setúbal, do projeto Carlos 
Bica & Azul, perante o auditório do 
Charlot praticamente esgotado. No 
palco, o compositor e baixista por-
tuguês atuou com o alemão Frank 

Jazz toca em círculo
s
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Möbus, na guitarra, e com o norte-
-americano Jim Black, na bateria, 
com quem divide o projeto quase há 
mais de duas décadas.

O certame abriu a 17, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, com um con-
certo de Mário Laginha Trio, num 
projeto único que desafiou os parâ-
metros do jazz.

Mário Laginha, piano, Bernar-
do Moreira, contrabaixo, e Alexan-
dre Frazão, bateria, proporciona-
ram um momento musical que se 
destacou pela diversidade e que 
levou o público numa viagem pelo 
jazz mais tradicional e por registos 
mais mainstream ou world music.

O primeiro dia do festival in-
cluiu ainda um after hours na 
Sociedade Musical Capricho Se-
tubalense, com um concerto pelo 
quarteto composto por Rodrigo 
Amado, Ricardo Toscano, Hernâni 
Faustino e João Lencastre.

No primeiro fim de semana 
passaram ainda pelo círculo de jazz 
no palco do Fórum Luísa Todi, o 
projeto The Rite of Trio, André Ro-
sinha Trio, e Big Band Júnior, que 
que revisitou a música de Bernando 
Sassetti.

O Círculo de Jazz Fest 2020 teve 
continuidade em fevereiro, com um 
espetáculo do Quarteto Solaris, a 
29. 



AN
TE

S
30

Se
tú

ba
l3

60
°

O Executivo visitou, a 23 
de janeiro, o conjun-
to de investimentos 
realizado nos estabe-
lecimentos de ensino 

básico com financiamento comu-
nitário, de melhoria das condições 
de conforto e ensino de milhares de 
crianças do concelho.

O Jardim de Infância de Casal 
Bolinhos foi um dos espaços benefi-
ciados numa candidatura da autar-
quia a fundos comunitários, de per-
to de três milhões de euros. Pintura 
exterior e interior, requalificação da 
copa e do refeitório e aquisição de 
um monobloco foram as principais 
intervenções realizadas município 
neste estabelecimento de ensino.

Até ao ano letivo passado, esta 
era uma escola básica e pré-esco-
lar, mas o aumento da capacidade 
de resposta de 1.º ciclo na freguesia 
de Azeitão, devido à construção da 
Escola Básica da Brejoeira, permi-
tiu reconverter o equipamento para 
acolher apenas a valência de jardim 
de infância, com duas salas.

Durante as interrupções letivas 
do verão e do Natal foi construído 
um telheiro de acesso à casa de ba-
nho e as salas foram apetrechadas 
com o mobiliário e material didáti-
co adequados ao novo nível de en-
sino.

A Escola Básica da Bela Vista 
recebeu obras de reabilitação no 
valor de cerca de 500 mil euros 
para intervenções que englobaram 
a requalificação dos espaços verdes 
e do campo de jogos, a colocação de 

equipamento lúdico novo e de esto-
res exteriores, a pintura interior e 
exterior do edifício e a colocação de 
lâmpadas led.

Desta operação resultou ainda 
a criação de uma sala de apoio es-
pecializado para multideficiências.

O périplo pelos equipamentos 
escolares terminou na EB n.º 10 
do Peixe Frito, que recebeu obras 
como a substituição da cobertura 
em fibrocimento, a colocação de 
piso vinílico em todas as salas de 
aula, de estores exteriores e de dois 
telheiros no pátio e a requalificação 
do espaço exterior, do campo de jo-
gos e da cozinha e refeitório.

A obra permitiu igualmente o 
apetrechamento com equipamento 
lúdico novo, a substituição de lâm-
padas fluorescentes e a abertura de 
três salas de pré-escolar e de uma 
sala para apoio especializado na 
área da multideficiência.

Saliente-se que o investimen-
to global de perto de três milhões, 
realizado nos últimos três anos, 
contemplou a requalificação e am-
pliação de infraestruturas de ensi-
no pré-escolar, básico e secundário, 
concretizado em quatro fases e em 
15 estabelecimentos de ensino.  

Escolas preparadas
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A elite desportiva setu-
balense foi distingui-
da no dia 25 de janeiro 
na IV Gala do Despor-
to de Setúbal, evento, 

realizado no Fórum Municipal Luí-
sa Todi, em que o antigo atleta Ar-
mando Aldegalega, homenageado 
com o Prémio Carreira, recebeu a 
ovação da noite.

“Agradeço à Câmara Municipal 
da minha querida terra por mais esta 
homenagem”, afirmou, emociona-
do, o antigo maratonista setuba-
lense, que havia sido agraciado, em 
1990, com a Medalha da Cidade em 
Mérito Desportivo.

Com milhares de quilómetros 
nas pernas ao longo de uma carreira 
repleta de êxito e longevidade, parti-
lhou com o público que o atletismo 
foi uma atividade que sempre o mo-
tivou e que levou “muito a sério”.

A quarta edição da Gala do Des-
porto, organizada pelo município, 
atribuiu um total de 15 prémios a 
atletas, dirigentes, clubes e outras 
individualidades que se destaca-
ram, individual ou coletivamente, 
no panorama desportivo, avaliados 
por um júri criado para o efeito.

Para a presidente da autar-
quia, Maria das Dores Meira, a gala 

“destaca e valoriza os desportistas 
setubalenses”, um “extraordinário 
conjunto formado na eficiente incu-
badora que são as associações e co-
letividades do concelho”.

O selecionador nacional de fu-
tebol de praia, Mário Narciso, foi 
eleito “Treinador do Ano”, depois 
de, entre outros títulos alcançados 
na última época desportiva, condu-
zir a equipa portuguesa à conquista 
de mais um mundial.

João Terlim, que está à frente 
da Academia de Rugby Clube de 
Setúbal, venceu na categoria de 
“Dirigente do Ano”, e a Setúbal 

Mérito desportivo
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Triathlon arrebatou o prémio de 
“Evento Desportivo do Ano”.

O Clube de Ténis de Setúbal, 
com várias provas nacionais e in-
ternacionais organizadas ao longo 
de 2019, venceu o prémio de “As-
sociação/Clube do Ano” e ao Clube 
Naval Setubalense, no ano em que 
completa um século de existência, 
foi entregue o prémio “Especial”.

Afonso Costa e Margarida Silva 
foram Atleta do Ano, Pedro Casi-
nha e Inês Borba, Atleta Esperança, 
e Álvaro Pereira e Beatriz Bastos os 
melhores no Desporto Adaptado.

Novidade na IV Gala do Des-
porto de Setúbal foi a atribuição do 
prémio de “Árbitro do Ano”, cujo 
galardão foi entregue ao juiz de fu-
tebol André Narciso.

O prémio de “Equipa do Ano” 
coube à formação de cinco atletas 
de ginástica de trampolins seniores 
femininas do Vitória Futebol Clube, 
enquanto a distinção de “Mérito 
Académico” coube a João Jesus, alu-
no finalista com melhor média da 
Licenciatura de Desporto da Escola 
Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Além dos prémios de mérito 
desportivo, a IV Gala do Despor-
to de Setúbal ficou marcada pela 
homenagem, pela primeira vez, a 
todos aqueles que, individualmen-
te ou em equipa, na última época 
desportiva, se sagraram campeões 
e conquistaram títulos nas mais va-
riadas modalidades.

Com o objetivo de valorizar o 
esforço e a dedicação daqueles que 
elevam o nome de Setúbal cada vez 
mais alto em diversas competições, 
foi distinguido um total de 107 atle-
tas campeões, que conquistaram 
67 títulos nacionais e internacio-
nais. 

“Agradeço à Câmara Municipal
da minha querida terra

por mais esta homenagem”
Armando Aldegalega
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Setúbal enfrentou a pande-
mia de Covid-19 desde a 
primeira hora, com o acio-
namento de meios neces-
sários e a implementação 

de medidas que pudessem suster o 
perigo de contágio e criar um am-
biente de segurança.

Nalguns casos, o município de 
Setúbal antecipou-se ao Governo, 
como foi o caso da declaração da si-
tuação de alerta. O fecho de alguns 
equipamentos, a higienização in-
tensiva do espaço público e o apoio à 
atividade económica com a isenção 

Setúbal | COVID-19
Breve cronologia

do pagamento de taxas e o lança-
mento de projetos inovadores foram 
algumas das ações desencadeadas.

A autarquia lançou campanhas 
a apelar à população e a grupos 
específi cos da sociedade para a ne-
cessidade de cumprir as regras da 
Direção-Geral de Saúde, adaptadas 
à realidade existente durante o pe-
ríodo de confi namento e posterior-
mente.

O apoio aos mais desfavoreci-
dos e àqueles obrigados a estar em 
casa foi também uma preocupação, 

em particular quanto à garantia de 
distribuição de medicamentos e ali-
mentos, entre outros artigos de pri-
meira necessidade. A distribuição 
gratuita de máscaras é outra das 
medidas.

A criação de condições de segu-
rança para a população em geral e 
a criatividade na oferta de progra-
mas de fruição dentro das regras 
sanitárias permitiram reabrir os 
equipamentos para a realização de 
eventos, redimensionando-os à es-
cala atual. Em Setúbal, desconfi nar 
não é desarmar.

DURANTE
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10 de fevereiro – Reunião da 
Subcomissão Sanitária para 
aprovação de folhetos de sensibi-
lização a distribuir à população 
e preparação de sessões de for-
mação e informação à população 
sobre o novo coronavírus.

21 de fevereiro – Publicação de  
despacho para constituição de 
um grupo de trabalho para elabo-
ração e acompanhamento de um 
Plano de Contingência Interno.

27 de fevereiro – Ações de in-
formação e sensibilização para 
a população para adoção de me-
didas de autoproteção contra o 
coronavírus.

9 de março – Análise e apro-
vação do Plano de Contingência 
Interno do município de Setúbal 
para combate à Covid-19.

11 de março – Publicação de 
medidas preventivas com sus-
pensão das atividades nos equi-
pamentos de utilização pública.
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12 de março – Declarada a Si-
tuação de Alerta em todo o ter-
ritório municipal, emitida três 
dias após a primeira reunião 
da comissão municipal, numa 
demonstração de total compre-
ensão e antecipação das dificul-
dades que se aproximavam.

12 de março – Ativação do Pla-
no Municipal de Emergência.

13 de março – Comissão Mu-
nicipal decide implementar 
medidas preventivas suple-
mentares e ratifica a decisão 
da presidente da Câmara de 
Declaração da Situação de Aler-
ta e ativação do Plano de Emer-
gência.

15 de março – Criação de linha 
telefónica de apoio ao turista no 
seguimento do encerramento 
de todos os postos de turismo e 
Ecoparque do Outão. 

16 de março – Município emi-
te nova declaração de Estado de 
Alerta com um conjunto alar-
gado de medidas.

17 de março – Município ini-
cia campanha especial de sen-
sibilização com apoio de em-
presas de outdoors do concelho.

18 de março – Arrancam 
ações intensivas de limpeza de 
contentores e higienização das 
ruas do concelho, reforçando o 
que era realizado regularmen-
te.

20 de março – Reunião da Co-
missão Municipal de Proteção 
Civil, envolvendo todas as en-
tidades públicas do concelho 
para a definição da estratégia 
de contingência.

21 de março – Criação da pla-
taforma “O que é de Setúbal vai 
parar à sua mesa”, para apoio 
ao comércio local, que passa 
a funcionar em formato take 
away e entrega ao domicílio.
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22 de março – Lançamento 
de vídeo com 50 segundos nas 
redes sociais apelando aos se-
tubalenses para que façam um 
“Até já a Setúbal” e cumpram as 
medidas de isolamento social 
(ultrapassando em 48 horas as 
100 mil visualizações).

23 de março – Deferimento 
de dois meses no pagamento 
de taxas e rendas municipais 
apoiam comércio local.

23 de março – Pousada da Ju-
ventude e Escola de Hotelaria 
e Turismo passam a receber 
bombeiros e profissionais de 
saúde que estão no terreno, 
para evitar a deslocação para 
as suas residências e eventuais 
contaminações das famílias.

24 de março – Ações em larga 
escala com recurso a tratores 
para higienização de ruas em 
todas as freguesias do concelho 
e exterior do Hospital de Setú-
bal.
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24 de março – Criação de li-
nha de emergência para apoio 
alimentar e medicamentoso a 
pessoas idosas ou pertencentes 
a grupos de risco.

25 de março – Apoio a ações da 
sociedade civil, como por exem-
plo a produção de máscaras e 
botas para o Hospital de Setú-
bal por um grupo de costureiras 
das marchas populares.

26 de março – Briefings sema-
nais com os presidentes de Jun-
ta de Freguesia do concelho.

29 de março – Ativação do 
Plano Distrital de Emergência 
de Proteção Civil de Setúbal, 
o que representa um reforço 
do compromisso de combate à 
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Covid-19 na região, com imple-
mentação de medidas específi-
cas ainda mais restritivas.

30 de março – Reunião entre 
os municípios da área do ACES 
Arrábida com a administração 
hospitalar perspetiva a criação 
de um hospital de retaguarda.

30 e 31 de março – Reunião 
das subcomissões da Comissão 
Municipal de Proteção Civil, 
que decidem implementar a 
partir das 00h00 do dia 2 de 
abril  novas medidas de res-
trição à circulação pedonal, 
bicicletas e viaturas em toda  a 
frente  ribeirinha e na Serra da 
Arrábida.

1 de abril – Anúncio de novo 
centro de testes para apoio ao 
Centro Hospitalar de Setúbal. 
Escola Básica dos Arcos passa a 
receber pessoas dos concelhos 
de Setúbal, Palmela e Sesimbra, 
encaminhadas pela Saúde24.
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1 de abril – Reunião da Comis-
são Distrital de Proteção Civil 
para ratificação da ativação do 
Plano de Emergência Distrital e 
carta à ministra da Saúde pela 
ausência do representante da 
ARSLVT nas reuniões da CDPC.

2 de abril – Novas medidas de 
restrição à circulação pedonal, bi-
cicletas e viaturas em toda a frente 
ribeirinha e na Serra da Arrábida.

2 de abril – Envio de carta da pre-
sidente da Comissão Distrital de 
Proteção Civil de Setúbal à minis-
tra da Saúde a contestar a ausên-
cia da ARSLVT nas reuniões da 
comissão.

3 de abril  – Negociação com a em-
presa Águas do Sado para impedir 
que seja cortado o fornecimento de 
água por falta de pagamento.

4 de abril – Aquisição de equi-
pamentos de proteção individual 
através de plataforma de compras 
da Área Metropolitana de Lisboa.
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6/7 de abril – Visitas de inspe-
ção da Unidade local de saúde 
pública, Câmara Municipal de 
Setúbal/Serviço Municipal de 
Proteção Civil e Segurança So-
cial a oito hotéis para a deslo-
calização de idosos, utentes de 
lares do concelho, que tenham 
autonomia de locomoção e que 
após a execução de resultado 
negativo ao teste à Covid-19 
possam ser instalados nas uni-
dades hoteleiras.

9 de abril – Setúbal recebe 
8500 máscaras de proteção e 
1700 litros de desinfetante, 
numa oferta da empresa Baca-
lhôa Vinhos de Portugal e para 
distribuição por diversas enti-
dades locais, câmara municipal 
e juntas de freguesia.
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12 de abril – Trabalho desen-
volvido pelas autarquias e por 
diversas entidades do distrito 
de Setúbal no combate à pan-
demia de Covid-19 analisado 
em reunião alargada da Comis-
são Distrital de Proteção Civil. 
As ações implementadas em 
Setúbal mereceram elogios do 
Governo.

17 de abril – Câmara Munici-
pal de Setúbal alarga forneci-
mento de refeições a mais alu-
nos carenciados do concelho 
beneficiários de apoios para 
comparticipação das despesas 
escolares, no âmbito da ação 
social escolar.

20 de abril – Presidente da Câ-
mara apela à participação dos 
empresários numa campanha 
de doação de bens e serviços de 
apoio a instituições do concelho. 
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23 de abril – Município anun-
cia publicamente oferta de 80 
mil máscaras reutilizáveis à 
população. Máscaras permitem 
a utilização e lavagem no míni-
mo para 50 dias. 

24 de abril – Município in-
centiva agentes turísticos do 
concelho a apresentarem pro-
postas para o plano de relan-
çamento do destino Setúbal no 
mercado nacional ainda a tem-
po do verão deste ano.

24 de abril – Proteção Civil vi-
sita instituições de apoio social 
com a Segurança Social e Auto-
ridade Local de Saúde.

11 de maio – Reabertura da 
Biblioteca Pública Municipal de 
Setúbal com a implementação de 
regras especiais que permitem 
funcionamento em segurança.

18 de maio – Dia Internacio-
nal dos Museus marcado pela 
reabertura ao público dos mu-
seus e galerias de Setúbal.
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18 de maio – Presidente do 
município, no exercício da sua 
competência própria, autoriza 
lojas com mais de 400 metros 
quadrados a reabrir, desde que 
observem a globalidade das 
condições de segurança para 
pessoal e público.

21 de maio – Presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal 
dirige carta aberta à ministra 
da Cultura em defesa da cultura 
e das artes, durante uma vigília 
de âmbito nacional que junta 
profissionais do setor.

1 de junho – Reabertura de to-
dos os equipamentos turísticos 
do município.

2 de junho – Salas municipais 
de espetáculos e eventos rea-
brem ao público com todas con-
dições de segurança e regras 
especiais de funcionamento e 
utilização no âmbito do quadro 
sanitário da Covid-19.

Junho/julho – Eventos e espe-
táculos começam a realizar-se 
nos diversos equipamentos e 
aproveitando o espaço público, 
sempre que seja possível asse-
gurar o distanciamento entre 
as pessoas e evitar os ajunta-
mentos. Algumas iniciativas, 
pelas suas características, são 
adiadas para outras datas.

Para mais informações, con-
sulte o dossier especial sobre a 
pandemia existente no portal 
de internet da Câmara Munici-
pal de Setúbal, em https://www.
mun-setubal.pt/covid-19/          
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Segurança máxima
nos equipamentos
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Os equipamentos cultu-
rais, desportivos e de 
lazer, tradicionalmente 
locais de grandes ajun-
tamentos, reabriram a 

partir de meados de maio, com re-
gras rigorosas, na sequência da au-
torização concedida pelo Governo.

O município de Setúbal teve 
a preocupação de proceder a uma 
avaliação pormenorizada de cada 
espaço para adequar as normas de 
segurança necessárias para pessoal 
e utentes, no âmbito de planos de 
contingência específicos.

O uso obrigatório de máscara, 
a desinfeção das mãos e o respeito 
pelo distanciamento físico foram as 
preocupações principais na defini-
ção das medidas a adotar em cada lo-
cal, alvo de constante higienização.

Foi necessário readaptar os 
espaços para a criação dessas con-

dições, com ações como a coloca-
ção de informação, a instalação de 
barreiras divisórias, a definição de 
percursos de entrada e saída e a re-
distribuição de lugares.

Quanto aos equipamentos 
desportivos, apenas os de ar livre 
reabriram, como são os casos do 
Complexo Municipal de Atletismo 
de Setúbal e das Piscinas das Man-
teigadas, ainda assim com impedi-
mento de utilização de balneários.

Em relação aos culturais, os pri-
meiros a voltarem ao convívio do pú-
blico foram as bibliotecas, com um 
conjunto de normas específicas, como 
a leitura de publicações periódicas 
limitada ao formato digital, o uso 
condicionado dos computadores e a 
colocação de pertences pessoais em 
sacos de plástico transparente.

Seguiram-se os museus e as ga-
lerias, igualmente com regras limi-
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tativas, associadas às gerais, como 
a inexistência de visitas de grupo e 
a definição de um número máximo 
de utilizadores em simultâneo.

Já em junho, foi a vez das salas 
de espetáculos e de eventos, com 
redução da lotação e respeito por 
todas as regras usuais. Seguiram-se 
os museus e as galerias, igualmente 
com regras limitativas, associadas 
às gerais, como a inexistência de 
visitas de grupo e a definição de um 
número máximo de utilizadores em 
simultâneo.

Já em junho, foi a vez das salas 
de espetáculos e de eventos, com 
redução da lotação e respeito por 
todas as regras usuais. Setúbal pro-
porciona fruição em segurança.  

Foi necessário readaptar os espaços 
para a criação de condições, com 

ações como a colocação de informa-
ção, a instalação de barreiras divisó-

rias, a definição de percursos
de entrada e saída e a redistribuição 

de lugares
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O desconfinamento gra-
dual da sociedade foi 
acompanhado de um 
regresso, progressivo, 
das atividades cultu-

rais aos espaços e equipamentos 
públicos da cidade, sempre com 
respeito pelas normas de seguran-
ça individual e coletiva com vista 
à não propagação da pandemia da 
Covid-19.

As noites do programa Fado em 
Setúbal, dinamizadas pela autar-
quia, voltaram a 20 de junho, em 
apontamentos musicais itinerantes, 
que aproximam a população da cul-
tura, a decorrer até ao final de agosto 
em todas as freguesias do concelho.

Em tempo de crise sanitária 
motivada pela pandemia de Co-
vid-19, cujas regras de distancia-
mento social impedem grandes 
aglomerados de pessoas, estes 
eventos constituem uma alterna-
tiva para se usufruir de pequenos 
momentos de lazer.

Além da vertente humana, que 
faz chegar a cultura em especial à 
população sénior, particularmen-
te afetada pela situação de confi-
namento, esta é uma forma 
de continuar a apoiar 
os artistas locais, 
igualmente muito 
penalizados em 
virtude da crise 
pandémica. 

Depois de 
concertos em 
junho e julho, 
este novo forma-
to do programa 
Fado em Setúbal, in-
tegrado no Setúbal em 
Casa com Arte, prossegue 
a 1 de agosto, com Sara Margari-
da a dar música aos residentes da 
União das Freguesias de Setúbal.

Há ainda apontamentos mu-
sicais com Nuno Rocha, a 8, na 
freguesia do Sado, com Carlos Za-

carias, a 15, em Azeitão, com Deo-
linda de Jesus, a 22, no território de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, e 
com Inês Pereira, a 29, novamente 

em São Sebastião.

Performances, 
encontros, teatro 

e ópera nas ruas 
da Baixa e no 

centro histó-
rico da cidade 
marcaram a 
MAPS – Mos-

tra de Artes 
Performativas 

de Setúbal, en-
tre os dias 4 e 10 

de julho, com cerca 
de duas dezenas de es-

petáculos que exploraram di-
ferentes expressões artísticas.

Esta segunda edição do certa-
me organizado pelo município foi 
inteiramente composta por per-
formances de múltiplas manifes-

REGRESSO AOS PALCOS
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REGRESSO AOS PALCOS

Além da vertente humana, que faz che-
gar a cultura em especial à população 
sénior, particularmente afetada pela 

situação de confinamento, esta é uma 
forma de continuar a apoiar os artistas 
locais, igualmente muito penalizados 

em virtude da crise pandémica

tações artísticas e dirigidas a vários 
públicos, com a liberdade, a igual-
dade e as questões de género, o con-
sumo, o trabalho e a corporalidade 
como principais temas abordados.
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A Gráfi ca – Centro de Criação Artística, o Parque do Bonfi m e a Praça 
de Bocage foram alguns dos locais na rota das artes performativas e que 
acolheram eventos como a estreia absoluta de “Poema à Duração” e, entre 
outros, “Movimento Zebra”, “Asas D’Areia”, “Ma-Ma” e “Musculus”.

A MAPS visa promover a interação, a fruição e a valorização do patrimó-
nio através da apresentação de espetáculos que fomentam o acesso às artes, 
com a preocupação de assegurar a diversifi cação, a descentralização e a difu-
são da criação artística e de incentivar à captação de diferentes públicos.

Músicas, danças, artes e sabores de raízes árabes invadiram Setúbal 
durante o “Dança Oriental e as 1001 Noites”, programa que decorreu nos 
dias 11 e 12 de julho em diversos locais da cidade.

De palestras gratuitas sobre o legado árabe na região de Setúbal a au-
las de iniciação à dança oriental e oferta de chás orientais, foram vários os 
atrativos do evento, que decorreu na Casa da Baía, na Casa da Cultura e no 
Catarina Branco Oriental Studio, numa organização da Câmara Municipal.
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O certame, em quarta edição, 
incluiu o workshop “Iniciação à 
Língua e Alfabeto Árabe”, as pales-
tras “O Legado Árabe na Região de 
Setúbal” e “Orientalismo: A Desco-
berta do Oriente”, performances 
de danças orientais, tatuagens de 
hena e um arabic lounge, a par de 
um espetáculo de dança oriental.

E também há novas exposições 
para apreciar. O Dia Internacional dos 
Museus, que se assinala a 18 de maio, 
foi marcado pela reabertura ao público 
dos museus e galerias de Setúbal, com 
destaque para duas novas exposições 
no Museu do Trabalho Michel Giaco-
metti e na Galeria Municipal do 11.

A mostra “Caminhos da Paisa-
gem”, que esteve em apresentação 
no Museu do Trabalho até 27 de 
junho, desvendou um conjunto de 
pinturas de Laurinda Silvério inspi-
radas na natureza.
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Já na Galeria Municipal do 11, 
a mostra “Pim Pam Pum”, patente 
até 19 de setembro, faz uma viagem 
no tempo através de brinquedos 
que marcaram gerações, com obje-
tos da coleção particular de Hélder 
Esdras Martins.

Memórias da Festa de Nossa Se-
nhora do Rosário de Troia, do Novo 
Círio da Arrábida de Setúbal e da 
Festa do Senhor Jesus do Bonfim, 
tradições religiosas representadas 
numa profunda devoção das gentes 
do mar, são evocadas na mostra fo-
tográfica “Festas do Mar”.

Rituais de fé, realizados ao lon-
go dos séculos, antes ou depois das 
saídas para o mar, em que os marí-
timos pedem ajuda divina para uma 
boa faina ou agradecem a chegada a 

terra sãos e salvos, são mostrados 
na Biblioteca de Azeitão, até 19 de 
setembro, em imagens captadas 
pela lente de José A. Carvalho.

Imagens fotográficas que docu-
mentam o Plano Trabalho e Cultu-
ra, uma das ações do Serviço Cívico 
Estudantil liderado pelo etnomusi-
cólogo francês Michel Giacometti, 
também estão em exibição.

A mostra “45 anos – Plano de 
Trabalho Cultura e Serviço Cívico 
Estudantil”, está patente até 26 de 
setembro no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti e reúne cerca de 
cinco dezenas de películas, maio-
ritariamente a preto e branco, que 
propõem ao visitante uma viagem 
aos tempos daquela ação do Serviço 
Cívico Estudantil.
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Na Galeria Municipal do 11, a mostra 
“Pim Pam Pum”, patente até 19 de 

setembro, faz uma viagem no tempo 
através de brinquedos que marcaram 

gerações, com objetos da coleção parti-
cular de Hélder Esdras Martins
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Já “Aves: Montado e Sapal da 
Mourisca” deu título à exposição 
de fotografias de Carlos Miguel que, 
até 31 de julho, no Moinho de Maré 
da Mourisca, partilhou paisagens 
do estuário do Sado, em particular 
retratos das aves que ali habitam. 
A mostra integra o Ciclo de Exposi-
ções de Artistas, para divulgação do 
trabalho de autores locais.

Também o Fórum Municipal 
Luísa Todi reabriu portas ao públi-
co, a 20 de junho, com os D.A.M.A. 
a brindarem o público com o pri-
meiro grande concerto musical na 
principal sala de espetáculos setu-
balense após o período de confina-
mento decorrente da pandemia da 
Covid-19.

O espetáculo integrou o Festi-
val Regresso ao Futuro, iniciativa 
que marcou o retorno dos artistas 
portugueses aos palcos, com 24 
concertos em 24 salas municipais 
de todo o país, incluindo Setúbal.
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Também o Fórum Municipal Luísa 
Todi reabriu portas ao público, a 20 de 
junho, com os D.A.M.A. a brindarem o 

público com o primeiro grande 
concerto musical
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Já a humorista Ana Arreben-
tinha abriu, a 27 de junho, com o 
monólogo humorístico “Coisas de 
Mulheres”, um ciclo especial de espe-
táculos de comédia, que se prolonga 
até agosto.

 
Este ciclo já contou ainda com 

as atuações, a 11 de julho, de An-
tónio Raminhos, que explicou “O 
Sentido das Coisas... E isso”, e a 
18, de Pedro Tochas, que partilhou 
“Descobrimentos”.

O ciclo encerra a 1 de agosto 
com a peça teatral “Casal da Treta”, 
com José Pedro Gomes e Ana Bola.

Um ciclo de sessões de cinema 
ao ar livre, gratuitas, em vários lo-

Neste concerto, marcaram pre-
sença 306 espetadores, que preen-
cheram todos os lugares disponibi-
lizados no equipamento, cerca de 
50 por cento da capacidade real.

Ao Luísa Todi voltou ainda a 
Lauro António Masterclass de His-
tória do Cinema “Filmes Que Amo”, 
ciclo que resulta numa seleção pes-
soal de cineasta e crítico cinemato-
gráfico.

“Escrito no Vento”, “O Estra-
nho Amor de Martha Ivers” e “E.T. 
– O Extraterrestre” foram alguns 
dos clássicos já exibidos, com as 
sessões comentadas, gratuitas, a 
decorrer sempre nas noites de se-
gunda-feira.

cais da cidade, começou no dia 11, 
no Largo do Sapalinho, com a exi-
bição do filme “Tempo Comum”, de 
Susana Nobre.

O Cinema na Rua, organizado 
pela Câmara Municipal em parce-
ria com a Associação Cinematográ-
fica 50 Cuts, inclui na programação 
várias sessões até ao início de se-
tembro, sempre às 21h30.  

A humorista Ana 
Arrebentinha 

abriu, a 27
de junho,

um ciclo especial
de espetáculos

de comédia
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Operações de limpeza em 
larga escala, incluindo 
a remoção de inertes e 
de resíduos para tra-
tamento e reciclagem, 

foram executadas recentemente pela 
Câmara Municipal de Setúbal no re-
cinto do antigo complexo Imapark, 
agora designado de Setúbal Parque.

O espaço com cerca de 94 mil 
metros quadrados, localizado na 
zona das Pontes e dotado de exce-
lentes acessibilidades, foi adquirido 
pela autarquia no ano passado com 
o objetivo de ali instalar um conjun-
to de valências e serviços que se en-
contram dispersos pelo concelho.

Neste sentido, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal tem vindo a realizar, 
paulatinamente, trabalhos de limpe-
za no complexo, tanto no espaço ex-
terior como no interior de pavilhões, 
o que permite avançar, em breve, 
com operações de reabilitação, no-
meadamente de natureza estrutural.

Estes trabalhos, executados pe-
los serviços camarários, em parce-
ria com várias entidades, incluíram 
a limpeza e a remoção de várias 
toneladas de inertes, de várias ti-
pologias, assim como a retirada de 
vários resíduos óleos, devidamente 
encaminhados para tratamento e 
reciclagem. 

Setúbal ganha Parque

No âmbito dos trabalhos de 
beneficiação geral do espaço, tam-
bém a zona de entrada do recinto 
foi beneficiada, com o município a 
conferir uma maior dignidade e, em 
simultâneo, divulgação do comple-
xo, que passa a estar designado e 
identificado como Setúbal Parque.

Para este novo equipamento mu-
nicipal está prevista a transferência 
e instalação do Mercado Abaste-
cedor de Setúbal e do Parque TIR, 
atualmente a funcionar no BlueBiz, 
assim como outras valências e ser-
viços, como um ninho de empresas 
em regime de coworking. 
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O espaço defronte da 
Casa da Cultura mos-
tra até ao final do verão 
uma nova instalação 
artística suspensa de 

carácter útil e estético, intitulada 
“Céu de Mar”.

Peixes, alforrecas e algas mari-
nhas sob um fundo azul e verde on-
dulam agora no céu da Rua Detrás 
da Guarda, na qual está montado o 
palco de apoio aos eventos promo-
vidos pela Casa da Cultura.

A obra, da autoria do artista 
plástico Zévi, nome artístico de José 
Victor, é, nas palavras do autor, “um 
vitral de tecido com aspeto terrestre e 
aéreo”, a que se alia “a filosofia artís-
tica à estética e à utilidade”.

Acrescenta ainda que teve “o 
cuidado de analisar o movimento do 
sol no local e perceber o nível de lumi-
nosidade e de sombra” até porque, 
vinca, “ao fim e ao cabo, são toldos 
que aqui vemos”.

Pensado e projetado em quinze 
dias, os “slides de cor” ocupam o es-
paço total de 128 metros quadrados, 
com a maior tela de tecido a atingir 
os seis metros e vão ficar suspensos 
durante os meses de verão. 

Arte mostra céu de mar
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De cara lavada, a Estra-
da Nacional 10, uma 
das entradas da cida-
de, para quem vem de 
Azeitão, exibe moder-

nidade graças a um projeto de re-
qualificação promovido pela Câma-
ra Municipal de Setúbal.

Nas paredes, um mural de arte 
urbana mostra imagens de marca 

Via com vida

do património histórico e natural 
da cidade. Desde as conservas de 
peixe a animais, elementos da Ser-
ra da Arrábida e do rio Sado, não 
esquecendo a tradição e identidade 
piscatória setubalense.

Uma gaivota, uma raposa, fo-
lhas, anzóis e cordas de pesca espa-
lhadas, uma mão a agarrar uma sar-
dinha, um choco, latas de conservas e 

a frase “o peixe mesmo na rede do pes-
cador ainda carrega o cheiro do mar” 
assumem protagonismo no mural de 
300 metros de comprimento.

A criação artística, produzida 
por Ivo Santos, que assina como 
Smile1art, durante o mês de julho, 
ressalta à vista de quem por ali pas-
sa. “O objetivo foi retratar o rio e a 
serra, com a representação de vá-
rias espécies animais, além de fazer 
uma homenagem aos pescadores”, 
refere o autor.

Além do mural, a requalificação 
daquela zona da cidade, liderada 
pela autarquia, engloba a criação 
de uma nova paragem de autocar-
ros e iluminação nos muros e na 
vegetação.

Uma estrutura com a palavra 
Setúbal, instalada em anos ante-
riores da Feira de Sant’Iago, uma 
embarcação oferecida pela Asso-
ciação Setúbal Pesca e âncoras que 
estavam em frente dos Paços do 
Concelho e da Casa da Baía orna-
mentam igualmente aquela zona 
da cidade. 
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Próximidade à distância



A pandemia da Co-
vid-19 trouxe uma 
realidade nunca antes 
vivida. A sociedade 
confi nou, para pro-

teção individual e coletiva. Um es-
forço conjunto, fundamental, para 
travar a propagação de um inimigo 
implacável e invisível, que não olha 
a idade, género ou raça. 

O pulsar de atividades que pau-
tava o ritmo do quotidiano setuba-
lense abrandou. Apenas os serviços 
essenciais se mantiveram, ainda que 
com limitações, cumprindo com as 
orientações da Direção-Geral da Saú-
de. Uma situação inédita que motivou 
uma resposta igualmente inovadora.

A população, mais distante, es-
teve desligada de eventos culturais, 
do comércio e do lazer, do desporto 
e do recreio. Perante isto, a Câmara 
Municipal de Setúbal delineou uma 
estratégia para que, mesmo à dis-
tância, os munícipes não perdes-
sem o contacto com aquilo que mais 
importa. 

800 212 216. Este foi o número 
que, para os menos protegidos, fez 
toda a diferença no período mais 
complexo da crise sanitária. Uma 
ligação solidária, designada de Li-
nha de Apoio Municipal de Bens Es-
senciais, para levar bens essenciais 
e medicamentos a pessoas perten-
centes a grupos de risco.

Esta linha de emergência, gra-
tuita, foi criada a 17 de março e 
destinou-se, numa primeira fase, 
à população com mais de 70 anos, 
assim como para doentes oncológi-
cos, pessoas com defi ciência, inca-
pacidade e em quarentena devido 
ao novo coronavírus.

A linha, com mais de seis cen-
tenas de pedidos registados até 
maio, contou com um banco de ali-
mentos, criado para dar resposta à 
distribuição de bens essenciais, o 
qual fi cou instalado na Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Setúbal, 
enquanto a distribuição de bens foi 
assegurada por voluntários.
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Em meados de junho, este pro-
jeto renovou os critérios de bene-
fícios, em virtude da alteração das 
necessidades, mantendo o apoio na 
aquisição de bens essenciais para 
pessoas em situação de isolamento 
profi lático obrigatório e um cabaz 
de bens essenciais para cidadãos 
em situação de carência económica 
agravada.

Para apoio ao comércio tradi-
cional, o município lançou, a 20 de 
março, a campanha “O que é de Se-
túbal vai parar à sua mesa”, como 
forma de facilitar à população o 
acesso a bens essenciais durante o 
período de confi namento.

“O que é de Setúbal vai parar à 
sua mesa” deu nome à campanha 
de apoio à divulgação do comércio 
tradicional sadino, com ações diá-
rias de promoção de negócios, com 
enfoque na área da alimentação, es-
timulando o desenvolvimento dos 
serviços de takeaway e entrega ao 
domicílio, com ampla divulgação 
na página do município e na rede 
social Facebook.

Durante o surto pandémico da 
Covid-19, em particular, no de-
curso do período de confinamento 

a que a população do país esteve 
sujeita, a Câmara Municipal de 
Setúbal lançou o desafio a cozi-
nheiros de espaços de restauração 
no concelho para partilharem re-
ceitas simples e acessíveis a todos, 
possíveis de se fazer facilmente 
em casa.

Desse desafi o resultou uma sé-
rie de vídeos, intitulada “Chef do 
Dia”, publicada na página do muni-
cípio no Facebook e que se encontra 
disponível em www.mun-setubal.
pt/chef-do-dia/.

No campo empresarial, a au-
tarquia criou ainda o projeto “Apoio 
ao Empresário | Fazemos a Ponte”, 
traduzido numa página de inter-
net exclusivamente dedicada a 
programas e medidas de apoio às 
empresas para fazer face à crise sa-
nitária motivada pela pandemia da 
Covid-19.

Embora sem participação nas 
medidas de apoio criadas pelas en-
tidades e organismos externos, o 
município ajudou o tecido empre-
sarial nesta travessia, estendendo 
uma ponte diretamente às melho-
res soluções disponíveis para que os 
negócios resistissem aos desafi os.



DU
RA

NT
E

65
Se

tú
ba

l3
60

°
65

Se
tú

ba
l3

60
°

Com arte e criatividade, a Câ-
mara Municipal de Setúbal promo-
veu mensagens para um confi na-
mento efi caz da população. Através 
da iniciativa “Bonecos contra a Co-
vid-19”, difundida nas redes sociais 
e na página da autarquia, os muní-
cipes receberam, de forma simples 
e apelativa, conselhos e dicas para 
atravessar o período de isolamento, 
bem como recomendações sobre os 
comportamentos a adotar.

A Câmara Municipal de Setúbal 
continuou a apoiar a Cultura nas 
suas diferentes manifestações ar-
tísticas e a desenvolver uma oferta 
cultural abrangente e necessária.

Na campanha “Setúbal em Casa 
com Arte”, enalteceu a cultura e a 
criação artística, proporcionando 
aos munícipes momentos de recre-
ação e de lazer à distância.

Este foi, igualmente, um meca-
nismo para que artistas locais con-
tinuassem a ter a oportunidade de 
desenvolver o seu trabalho, numa 
altura em que a maior parte viu a 
vida profi ssional suspensa.

Assim, em parceria com artis-
tas locais, levou cultura ao conforto 
dos lares, em rubrica que resultou 
de protocolos e subsídios desenvol-
vidos com as diferentes entidades 
artísticas, bem como o pagamento 
de cachet a artistas.
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Através do projeto “Museu ao 
Seu Encontro”, o acervo dos equi-
pamentos museológicos do conce-
lho de Setúbal pôde continuar a ser 
apreciado com detalhe, à distância 
de um clique.

Objetos e obras de arte expos-
tos em diferentes espaços culturais 
setubalenses continuam disponi-
bilizadas na página da autarquia, 
numa viagem, peça a peça, às me-
mórias de Setúbal, acessível em 
www.mun-setubal.pt/museu-ao-
-seu-encontro/.

Pela fotografi a também se mos-
tra a cidade. O Arquivo Municipal 
Américo Ribeiro, a funcionar na 
Casa Bocage, representa um dos 
mais importantes repositórios da 
memória da história moderna de 
Setúbal, que também é partilhada 
em formato digital, na página www.
mun-setubal.pt/neste-dia/.

“Neste dia... Pela Lente de Amé-
rico” revela alguns desses momen-
tos, numa viagem no tempo, pelos 
dias do calendário, criando-se uma 
ponte entre datas que marcam efe-
mérides e fotografi as de Américo 
Ribeiro que perpetuam o século XX 
em Setúbal.

Com arte e criatividade, a Câma-
ra Municipal de Setúbal promoveu 
mensagens para um confi namento 

efi caz da populaçãoDU
RA

NT
E



DU
RA

NT
E

67
Se

tú
ba

l3
60

°
67

Se
tú

ba
l3

60
°

Muitas vezes, um livro é uma 
companhia especial. Por esse moti-
vo, a Biblioteca Pública Municipal 
de Setúbal disponibilizou online 
vários títulos em formato digital, 
gratuitamente, para que os muníci-
pes não fi cassem afastados da litera-
tura. Este foi o “Biblioteca em Casa”.

E também houve “Vidas que Ins-
piram Desporto”. A rubrica, em for-
mato de entrevista conduzida pelo 
jornalista setubalense Paulo Sérgio, 
fez chegar ao público histórias de 
vida e percursos profi ssionais rela-
tados, na primeira pessoa, por vá-
rias personalidades desportivas.

Já vários representantes de Se-
túbal, nas mais diversas áreas da 
sociedade civil, falaram da sua ex-
periência durante o período de luta 
contra a pandemia da Covid-19 em 
testemunhos difundidos no canal 
de Youtube da autarquia na rubrica 
“Palavra de Embaixador”.

Atividades turísticas, lúdicas e 
culturais desenvolvidas pelo Moi-
nho de Maré da Mourisca estão a 
ser apresentadas online em julho, 
com a passagem de vídeos nos ca-
nais digitais da Câmara Municipal 
de Setúbal.

Em face das regras impostas 
como medida de prevenção e com-
bate à propagação da Covid-19 na 
Área Metropolitana de Lisboa, o 
Moinho de Maré da Mourisca, equi-
pamento turístico municipal, criou 
uma alternativa segura, criativa e 
lúdica para chegar até à população.

Na iniciativa “MoinhOn”, à dis-
tância de um clique, os utilizadores 
online assistem a um leque de ofer-
tas de carater lúdico, cultural e gas-
tronómico, que visam promover as 
atividades que decorrem na Herda-
de da Mourisca. 
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TELEFONE. Linha de Apoio 
Municipal de Bens Essenciais 
800  212  216 recebe, até maio, 
mais de seiscentos pedidos de 
auxílio da população sadina.

CAMPANHA. “O que é de Se-
túbal vai parar à sua mesa” 
contou com 177 propostas de, 
entre outros, serviços de res-
tauração e entregas ao domicí-
lio.  

COZINHA. A arte gastronómi-
ca, com receitas simples e sabo-
rosas, foi partilhada numa série 
de 12 vídeos com chefs de espa-
ços de restauração do concelho.

CRIATIVIDADE. Apelativos, 
artísticos e informativos. Trin-
ta e nove criações da iniciativa 
“Bonecos contra a Covid-19” 
ajudaram a ultrapassar a fase 
de confi namento.

PATRIMÓNIO. A viagem às 
memórias de Setúbal é feita 
pelo “Museu ao Seu Encontro”. 
Para já, são quatro dezenas de 
peças de acervos museológicos 
a descobrir.

BIBLIOTECA. Em formato di-
gital, 901 títulos, dos mais va-
riados géneros, estão disponí-
veis gratuitamente para leitura 
no âmbito do projeto “Bibliote-
ca em Casa”.
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Na fase de desconfina-
mento, para retomar 
a normalidade aos 
poucos, o municí-
pio lançou em finais 

de junho a campanha “Covid-19: 
agente infiltrado”, destinado a mos-
trar que o vírus não desapareceu e 
continua bem presente nas nossas 
vidas.

Com recurso a várias mensa-
gens fortes, apela-se a um descon-
finamento responsável, sendo que 
a abordagem visual da campanha 
aposta em sublinhar o copy através 
da manipulação do desenho.

Cada tema surge com persona-
lidade e ajuda a lembrar os muní-
cipes que o vírus está ativo e que as 
regras desta fase são para praticar 
para a defesa de todos.

Os meios utilizados são, so-
bretudo, redes sociais, mupis, ou-
tdoors e anúncios de imprensa e a 
campanha já tem até ao momento 
15 mensagens diferentes.

Em julho, a campanha do mu-
nicípio de Setúbal foi disponibiliza-
da aos restantes 17 municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa para 
que possam utilizar a mesma ima-
gem e conceito. 

Campanha por um desconfinamento 
responsável



DU
RA

NT
E

70
Se

tú
ba

l3
60

°

A postura inovadora na 
redução de riscos de 
desastres e as medidas 
efi cazes face à pande-
mia Covid-19 assumi-

das pelo município de Setúbal estão 
em destaque na revista internacio-
nal “Geosciences”, publicação de re-
ferência na área da geociência.

Um artigo científi co intitulado 
“Construção de Cidades Resilientes: 
o caso de estudo 
de Setúbal – Por-
tugal” analisa a 
estratégia segui-
da no concelho 
para a redução 
de riscos de de-
sastres naturais 
e as boas práticas 
de segurança em 
prol do quotidiano da população.

Setúbal foi escolhida como caso 
de estudo devido à localização ge-
ográfi ca, com praias com falésias 
instáveis e uma área urbana carac-
terizada, na maioria, por prédios 
antigos e industrial.

A análise centra-se nos quatro 
desastres naturais mais propícios 
de afetar a região, concretamente 
deslizamentos de terras, inunda-
ções, terramotos e risco de tsunami, 
e aponta, entre outras, as práticas 
implementadas no território que 
envolvem a instalação de equipa-
mentos, como sinais de emergência 
e painéis eletrónicos de divulgação 
de informação em tempo real.

Sob responsabilidade técnica do 
Serviço Municipal de Proteção Civil 
e Bombeiros de Setúbal e científi ca 
de investigadores do Instituto de 
Geografi a e Ordenamento do Terri-
tório da Universidade de Lisboa e do 
Comité de Dados do Conselho Inter-
nacional de Ciência alemão, o artigo 

avalia ainda a estratégia do municí-
pio perante a Covid-19.

Setúbal é apontada como exem-
plo por ter “implementado uma varie-
dade de medidas práticas e inovadoras 
que poderiam ser utilizadas como mo-
delo” para serem aplicadas noutros 
municípios portugueses e também 
em áreas urbanas de outros países.

Perante o controlo da propaga-
ção da Covid-19, 
o documento re-
fere que as práti-
cas adotadas e a 
experiência local 
“foram efi cazes 
para mitigar o im-
pacte do vírus” na 
população.

A “Geosciences” é uma revista 
internacional interdisciplinar de 
acesso aberto, especializada em ge-
ociência e ciência planetária e pu-
blicada online, mensalmente, pela 
MDPI, editora académica de acesso 
livre sediada em Basileia, Suíça. 

PROTEÇÃO DESTACADA
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O Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios 
Rurais de Setúbal, ati-
vo e em permanência 
durante todo o ano, tem 

operacionalidade reforçada desde 
1 de junho, para fazer face à época 
mais crítica no que respeita a fogos.

Este reforço operacional, feito 
em função da probabilidade de ocor-
rência de incêndios, advém da ativa-
ção, desde esta segunda-feira, do ní-
vel III do Plano Nacional de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais e do esta-
do de alerta do Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro.

O Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais em funcio-
namento no concelho é composto 
por recursos técnicos e humanos da 
Companhia de Bombeiros Sapado-
res de Setúbal e da Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Setúbal, materializado num 
efetivo diário com 30 operacionais e 
12 viaturas.

Dispositivo antifogos ativado
No caso dos Sapadores, tem um 

efetivo permanente diário composto 
por 18 operacionais e seis viaturas, 
incluindo três para combate a incên-
dios, e neste período mais crítico no 
que respeita a fogos é reforçado, em 
caso de necessidade, com mais uma 
equipa de quatro/cinco elementos.

As necessidades de resposta 
neste período traduzem-se, igual-
mente, no reforço de meios no terre-
no. “Temos, em função das condições 
meteorológicas, uma equipa pré-po-
sicionada no EcoParque do Outão, 
para uma primeira intervenção no 
Parque Natural da Arrábida”, indi-
ca o comandante da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de Setúbal, 
Paulo Lamego.

Já a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Setú-
bal, além do efetivo operacional em 
permanência no quartel, contribuiu 
para o Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais com uma 
equipa de cinco elementos, posicio-
nada no destacamento de Azeitão.

Em território azeitonense, o po-
sicionamento de guarnição de cinco 
bombeiros voluntários, apoiada 
por uma viatura florestal de com-
bate a incêndios, resulta “numa 
resposta mais eficaz a qualquer 
ocorrência na Arrábida”, avança o 
comandante dos Voluntários, José 
Lourenço. 

“Temos, em função das condições 
meteorológicas, uma equipa pré-posi-
cionada no EcoParque do Outão, para 
uma primeira intervenção no Parque 
Natural da Arrábida” Comandante Paulo Lamego
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Setúbal prepara o futuro 
e continua imparável na 
senda da modernização. 
A regeneração urbana do 
território prossegue, em 

várias frentes, para fazer mais e 
melhor concelho. Um esforço que, 
mesmo em tempo de crise sanitária 
provocada pela pandemia da Co-
vid-19, não abranda. Aliás, nunca 
parou.

Para cumprir a execução do 
plano de investimentos, que se 
traduz no incremento da qualida-
de de vida da população, a Câmara 
Municipal de Setúbal delineou uma 

estratégia para que, com o respeito 
pelas normas de segurança indivi-
dual e coletiva, as obras de requali-
ficação avançassem.

De Setúbal a Azeitão, são deze-
nas de intervenções finalizadas e em 
curso, muitas sinalizadas no projeto 
de participação cidadã “Ouvir a Po-
pulação, Construir o Futuro”, num 
investimento superior a 600 mil eu-
ros, com repavimentações, criação 
de novas acessibilidades pedonais 
e rodoviárias, renovações de infra-
estruturas de saneamento e abas-
tecimento de água e beneficiação de 
equipamentos.
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Nomes maiores da cultura e 

história portuguesa, como Bocage, 
Luísa Todi, Sebastião da Gama, Fer-
nando Pessoa, Bento de Jesus Cara-
ça e Maria Adelaide Rosado Pinto, 
saltam à vista na nova Rotunda dos 
Lápis, criada na interseção da Ave-
nida Dr. António Rodrigues Manito 
com a Rua Dr. António Manuel Ga-
mito.

A infraestrutura rodoviária, 
executada com o objetivo de me-
lhorar a fluidez do trânsito e en-
quadrada numa operação que re-
perfilamento urbano que abrange 
também a Avenida 22 de Dezem-

bro, tem iluminação cénica que des-
taca elementos de embelezamento, 
como lápis e letras coloridas.

Estes trabalhos, destinados a 
reforçar a qualidade de vida urba-
na, bem como as acessibilidades 
e condições de circulação e segu-
rança rodoviária daquelas vias es-
truturantes da cidade, incluíram a 
fresagem de pavimentos deterio-

rados e aplicação de novas massas 
asfálticas.

Um desenho urbanístico que 
acrescenta novas soluções de aces-
sibilidade, de estacionamento e de 
estruturas verdes, a pensar nas ne-
cessidades da população, está a ser 
criado na Rua Júlio Dinis, no Bairro 
Humberto Delgado.

Uma das principais trans-
formações passa pela conversão 
daquela rua, atualmente com um 
redondel sobrelevado, a demolir, 
numa praceta, pavimentada, para a 
qual está preconizado um conjunto 
de novos equipamentos e infraes-
truturas de usufruto público.

O novo desenho, pensado de 
acordo com as aspirações e necessi-
dades apontadas pelos moradores, 
inclui a criação de modernas zonas 
de estadia, recreio e lazer, com no-
vos equipamentos e mobiliário ur-
bano.

A melhoria das acessibilidades 
rodoviárias e pedonais é também 
uma prioridade desta intervenção, 
pelo que com o reperfilamento da 

Rua Júlio Dinis fica garantido o 
acesso rodoviário de emergência e 
de serviço a todos os aglomerados 
edificados existentes.

A nível de mobilidade, destaque 
para a requalificação e construção 
de novos acessos pedonais, mais 
confortáveis e seguros, os quais 
ficam interligados com outros per-
cursos existentes noutros arrua-

mentos de modo a facilitar desloca-
ções no próprio bairro.

Nesta intervenção, que inclui 
trabalhos de adaptação da própria 
morfologia do terreno, com vista à 
melhoria da mobilidade, e a cons-
trução de um muro de suporte de 
terras, é assegurado o aumento da 
capacidade de estacionamento au-
tomóvel ordenado, com mais 37 
lugares.

O projeto de intervenção apre-
sentado para a Rua Júlio Dinis en-
globa ainda a reabilitação da estru-
tura verde, nomeadamente através 
da estabilização de taludes, do 
revestimento vegetal de proteção, 
da estabilização e da plantação de 
novos espécimes arbóreos.

Espaços e equipamentos de uti-
lização pública no Bairro Afonso 
Costa estão também a ser requa-
lificados numa obra que se traduz 
em mais qualidade de vida para a 
população.

As intervenções, executadas 
pela Câmara em conjunto com a 
Junta de São Sebastião, incluem um 

De Setúbal a Azeitão, são dezenas 
de intervenções finalizadas e em 

curso, muitas sinalizadas no projeto 
de participação cidadã “Ouvir a 
População, Construir o Futuro”
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conjunto de repavimentações rodo-
viárias e de beneficiações do espaço 
público, com ações focadas na praça 
central do Bairro Afonso Costa.

Naquela praça, são reabilitados 
os espaços verdes, a zona de pérgu-
la e o parque infantil, sendo tam-
bém requalificada toda a ilumina-
ção pública, com novas luminárias, 
mais eficientes, e que resultam no 
reforço da segurança.

Esta operação contempla ainda 
um leque de repavimentações rodo-
viárias, concretamente nas ruas Dr. 
Luís Teixeira de Macedo e Castro e 
Dr. José Leite de Vasconcelos, assim 

como em troços das ruas da Fé e 
Henrique Constantino.

Já a requalificação urbana e de 
mobilidade das avenidas dos Com-
batentes da Grande Guerra e 22 de 
Dezembro, um investimento de 
perto de um milhão de euros, avan-
ça em breve. 

Esta operação urbanística cen-
tra-se na requalificação integral da 
Avenida dos Combatentes da Gran-
de Guerra, incluindo as interseções 
com a Rua José Pereira Martins, na 
qual é construída uma nova rotun-
da, e com a Avenida 22 de Dezem-
bro.
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Os trabalhos incluem a bene-
ficiação rodoviária, a melhoria das 
redes de drenagem de águas e de 

iluminação pública, assim como a 
requalificação das áreas de circula-
ção pedonal, que ganham renova-
das acessibilidades.

Desta intervenção faz igual-
mente parte a renovação do pa-
trimónio arbóreo e a definição de 

novas zonas de estadia, numa ótica 
de criação de espaços públicos con-
tínuos e caracterizados por uma 
unidade de desenho urbano.

Nesta solução é dada primazia à 
circulação pedonal e, em simultâneo, 
à criação de espaços estáveis e poli-
valentes para diversas atividades, 
resultando na devolução do usufruto 
do espaço público à população.

O redesenho urbano desta área 
preconiza intervenções que favore-
cem as deslocações a pé e de bicicle-
ta, pondo em prática a visão estra-
tégica para uma mobilidade urbana 
sustentável, que reconhece o peão 
e o ciclista como protagonistas da 
mobilidade.

Em simultâneo, é promovida 
uma ordenação do trânsito e do 
parqueamento automóvel, restrin-
gindo a circulação nas zonas cen-
trais e criando parques e baías de 
estacionamento ao ar livre.

Em Vale do Cobro, em zona des-
caracterizada defronte da Unidade 
de Cuidados de Saúde Personali-
zados São Sebastião, a autarquia 
criou, com recursos técnicos e hu-
manos próprios, uma nova bolsa 
de estacionamento com capacidade 
para 120 viaturas.

Neste local, com acesso pela 
Travessa das Descobertas, o mu-
nicípio procedeu à limpeza e adap-
tação do terreno para receber um 
parque de estacionamento, de uti-
lização gratuita, que resulta na re-
dução da pressão de parqueamento 
sentido naquela zona.

Na Aldeia Grande, a rua prin-
cipal foi requalificada em operação 
destinada a melhorar um conjunto 
de infraestruturas urbanas, concre-
tamente bermas, redes de drena-
gem de águas pluviais e contenção 
de muros.

A obra incluiu ainda a melhoria 
das condições de acessibilidade, de 
circulação e de segurança rodovi-
ária, materializada com a repavi-
mentação da via.

Também a Rua de Valverde, na 
zona do Monte Belo, foi beneficiada 
com a criação de uma nova bolsa de 

O redesenho urbano desta 
área preconiza intervenções que 
favorecem as deslocações a pé

e de bicicleta
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estacionamento automóvel, para 
solucionar o problema de parque-
amento abusivo e desordenado, e 
com a reabilitação da rede 
de abastecimento de 
água.

O reforço 
das condições 
de segurança, 
acessibilidade 
e circulação ro-
doviária e pedo-
nal faz parte do 
leque de priori-
dades de interven-
ção, com a autarquia 
a assegurar a execução 
de um conjunto de obras de re-
qualificação.

No Bairro do Liceu, a Avenida 
de Angola e a Rua Cidade da Beira 
receberam renovado asfalto e pin-
turas nas passadeiras, assim como 
a pavimentação de um recorte de 
estacionamento com capacidade 
para cerca de vinte veículos.

Em matéria de repavimenta-
ções, destaque também para as 
obras realizadas na Rua Associação 
de Moradores Casal das Figueiras, 
na zona do Viso, a qual foi benefi-
ciada com uma bolsa de estacio-
namento automóvel, e na Rua 28 
de Março, na freguesia de Gâmbia-
-Pontes-Alto da Guerra.

Em Brejos de Azeitão, a Rua 
da Serração está a ser beneficiada, 
desde o início de julho, numa ope-
ração que aponta à melhoria de 
infraestruturas de distribuição de 
água e de drenagem de águas resi-
duais domésticas e pluviais.

A construção de uma rede sepa-
rativa, com coletores diferenciados 

para encaminhamento de águas 
residuais domésticas e pluviais, 
é uma das principais ações desta 

obra.

No caso das 
i nf r ae s t r u t u r a s 

para drenagem 
de águas resi-
duais domés-
ticas, é criada 
uma rede de 
coletores com 

cerca de 540 
metros lineares, 

enquanto a rede de 
drenagem de pluviais 

é feita ao longo de 530 
metros lineares.

Esta nova rede separativa, que 
inclui ao longo do troço a execução 
de câmaras de visita e de sumidou-
ros, fica ligada aos coletores de águas 
residuais domésticas e pluviais exis-
tentes na Rua Almada Negreiros.

No que respeita à rede de abas-
tecimento de água, a ação contem-
pla a renovação das condutas já 
existentes, com a instalação de um 
total de cerca de 110 metros linea-
res de novas infraestruturas sub-
terrâneas.

Na Aldeia da Piedade, novos tro-
ços da rede de drenagem de águas re-
siduais domésticas, a par de renova-
das infraestruturas de abastecimento 
de água, estão a ser criadas nas ruas 
Celestino Cachão e da Vitória.

A intervenção contempla a 
construção de mais de 700 metros 
de novos coletores domésticos, câ-
maras de visita e a execução de ra-
mais domiciliários nas edificações 
existentes naqueles arruamentos.

O parque infantil do Jardim
do Bonfim foi requalificado

e ficou como novo
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O prolongamento desta rede de 
saneamento resulta na eliminação 
de um conjunto de fossas séticas, 
o que se traduz em benefícios am-
bientais e num melhor serviço pú-
blico prestado àquela população.

Igualmente em Azeitão, a ur-
banização de Pinhal de Negreiros 
saiu beneficiada numa operação ur-
banística destinada a melhorar as 
condições de conforto, segurança e 
utilização do espaço público naque-
la área residencial.

A primeira fase de trabalhos de 
requalificação daquela urbanização 
esteve centrada nas ruas Luísa Todi 
e Augusto Costa, com a execução de 
ações direcionadas à reabilitação de 
passeios e à criação de mais bolsas 
de estacionamento automóvel.

A operação urbanística incluiu 
ainda a instalação, em locais devi-
damente preparados, de contento-
res enterrados para a deposição de 
resíduos sólidos urbanos, a criação 
de novas zonas de atravessamento 
pedonal e trabalhos de repintura de 
passadeiras já existentes naqueles 
arruamentos.

Em Vila Nogueira, na Rua 9 de 
Abril, foram reforçadas as condi-
ções de drenagem pluvial, concre-
tamente com a reconstrução do 
coletor de águas pluviais para so-
lucionar situações recorrentes de 
escoamento ineficaz aquando da 
ocorrência de períodos de pluviosi-
dade mais intensa.

A obra incluiu ainda uma com-
ponente de reforço das condições de 
segurança e conforto da mobilidade 
pedonal e rodoviária naquele ar-
ruamento localizado entre as ruas 
José Augusto Coelho e a da Socie-
dade Filarmónica Perpétua Azeito-
nense.

Na zona da Brejoeira, a Rua do 
Kimbo foi beneficiada numa obra 
que acrescentou e melhorou um 
conjunto de infraestruturas urba-
nas com vista à melhoria da quali-
dade de vida da população.
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Novas zonas de circulação pe-
donal, a construção de mais bolsas 
de estacionamento automóvel e a 
plantação de uma nova linha de ár-
vores fizeram parte desta operação. 

As obras foram também às es-
colas, por exemplo na EB n.º 12 das 
Amoreiras num esforço conjunto 
da União das Freguesias de Se-
túbal e da Câmara Municipal 
de Setúbal para a renovação 
de instalações sanitárias.

A operação, realiza-
da faseadamente, entre 
as férias do Carnaval e 
da Páscoa, englobou a 
requalificação de três 
casas de banho, femi-
ninas e masculinas, e 
de uma instalação sani-
tária para pessoas com 
mobilidade reduzida, com 
a colocação de novos alumí-
nios para as portas e a pintura 
de azulejos.

Já o parque infantil instalado 
no Jardim do Bonfim beneficiou de 
obras de requalificação e de várias 
melhorias, concluídas a 14 de ju-
lho, que incluíram a substituição de 
todos os aparelhos de diversão e a 
colocação de pavimento colorido de 
segurança. 

O espaço de recreio, com apro-
ximadamente 400 metros quadra-

dos, conta com três baloiços, dois 
escorregas de diferente volumetria, 
uma torre de atividades, zona de 
trepar e três varandins.

A Câmara Municipal de Setú-
bal, que, em conjunto com os mu-
nicípios de Palmela e Sesimbra, 
impulsionou uma obra de requa-
lificação urbana na Estrada dos 
Quatro Castelos, finalizou ainda as 
intervenções no troço cuja gestão 
lhe pertence.

“HUB10 – Plataforma Humani-
zada de Conexão Territorial” é a de-
signação da operação intermunicipal 
dinamizada ao longo da Estrada dos 
Quatro Castelos, via que se encontra 
na orla dos municípios de Setúbal, 
Palmela e Sesimbra e que foi alvo de 
uma profunda requalificação urbana.

Esta ação, com financiamen-
to comunitário assegurado ao 

abrigo do Lisboa 2020 – Pro-
grama Operacional Regio-

nal de Lisboa, englobou 
trabalhos de reabilitação 
da rede viária e pedonal, 
incluindo a criação de 
uma ciclovia, arranjos 
paisagísticos, iluminação 
e a criação de redes de dre-

nagem de águas pluviais.

No que respeita à in-
tervenção liderada pela au-

tarquia os trabalhos estiveram 
centrados num troço com cerca 

de 900 metros compreendido entre 
a ponte da Ribeira de Coina, antes da 
entrada para a Quinta do Conde, e o 
novo nó giratório criado naquela es-
trada para acesso, entre outros, à A2.

No âmbito deste investimento, 
foi finalizada a nova ciclovia criada 
neste troço com gestão municipal, 
o qual recebeu um revestimento 
superficial slurry, composto por 
uma argamassa sintética colorida 
de elevada resistência. 
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Um investimento su-
perior a 400 mil 
valoriza as praias 
da Figueirinha e de 
Albarquel, incluin-

do o miradouro do Pau da Conso-
lação, com novos equipamentos 
que acrescentam valor turístico e 
tornam aquelas zonas balneares do 
Parque Natural da Arrábida mais 
acessíveis aos utilizadores.

As intervenções na Figueirinha 
melhoraram as condições de usu-
fruto daquela zona balnear oceâ-
nica que ostenta, há largos anos, as 
bandeiras Azul, Qualidade de Ouro 
e Praia Acessível, e alargar as aces-
sibilidades e equipamentos direcio-
nados para pessoas com mobilida-
de reduzida.

A valorização acessível foi con-
cretizada com novos percursos pe-
donais em madeira no areal, numa 
extensão total superior a 700 me-
tros lineares, assim como um tape-
te acessível, dotado de uma cadeira 
anfíbia, num percurso de 25 metros 
lineares até à frente de água.

Esta praia passou a dispor de 
uma zona com cerca de 45 metros 
quadrados, uma pérgula acessível, 
que resulta numa área de sombra e 
descanso, particularmente direcio-
nada para pessoas com mobilidade 
reduzida, apetrechada de bancos de 
apoio e papeleiras.

Um edifício de apoio, com insta-
lações sanitárias, zona de arrumos e 
uma área de primeiros socorros, faz 
parte do conjunto de equipamentos, 
assim como chuveiros, bebedouros 

com diferentes alturas, bancos de 
apoio e um painel informativo, com 
carateres ampliados, pictogramas e 
conteúdos em braille.

No caso da Praia de Albarquel, 
a operação, destinada a facilitar 
o acesso e a utilização a todos os 
cidadãos, inclui, à semelhança da 
Figueirinha, um conjunto de ele-
mentos de apoio à estadia e perma-
nência no areal, assim como novas 
acessibilidades.

Esta zona balnear setubalense, 
a mais próxima do centro urbano 
da cidade e que tem registado, nos 
últimos anos, uma procura cres-
cente, passa também a dispor de 
bebedouros com diferentes alturas, 

Praias mais acessíveis

chuveiros, zonas de lava-pés, ban-
cos de apoio e papeleiras.

As obras de requalificação nes-
tas praias resultam de candidatu-
ras apresentadas pela Câmara Mu-
nicipal de Setúbal a financiamento, 
assegurado através do Programa 
Valorizar – Linha de Apoio ao Tu-
rismo Acessível, dinamizado pelo 
Turismo de Portugal.

Ambas as praias dispõem 
também, até 31 de agosto, de um 
serviço de apoio a banhistas com 
mobilidade reduzida e invisuais, 
designado de “Praia para Todos”, 
resultado de uma colaboração entre 
a autarquia e o Instituto Politécnico 
de Setúbal.
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O apoio balnear a pessoas com 
mobilidade reduzida e invisuais 
nas praias da Figueirinha e de Al-
barquel é assegurado por alunos 
com formação nas áreas de fisiote-
rapia, enfermagem, terapia da fala, 
desporto, animação e intervenção 
sociocultural.

A Câmara Municipal de Setúbal 
está agora a avançar com os traba-
lhos de beneficiação do miradouro 
de Albarquel, conhecido por Pau 
da Consolação, ponto de estadia e 
contemplação da Arrábida e de uma 
das mais belas baías do mundo.

Nesta área privilegiada é con-
cretizado um novo desenho de 
traço contemporâneo. A árvore de 
grande porte ali existente mantém 
o destaque central daquele mira-
douro e recebe, nesta intervenção, 
novos bancos, que ficam instalados 
em redor.

Os trabalhos, que incluem o 
reforço da iluminação pública e a 
criação de um elemento luminoso 
cénico para destacar ainda mais a 
presença daquela árvore, definem 
ainda duas zonas de utilização dis-
tintas, uma das quais de acesso ex-
clusivo a transeuntes.

Na área mais próxima da es-
trada, é criada uma zona com pa-
vimento em lajetas de betão, para 
paragem temporária de veículos 
motorizados. 

Novos
percursos 

pedonais em 
madeira no 

areal, um tapete 
acessível, dotado 

de uma cadeira 
anfíbia, até à 

frente de água
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Transportes coletivos, 
parques de estaciona-
mento de retaguarda, 
deslocações em modo 
suave. Estas são so-

luções de segurança, conforto e 
sustentabilidade ambiental asse-
guradas no programa municipal 
Arrábida Sem Carros, em vigor du-
rante a presente época balnear.

Esta Estratégia Municipal para 
uma Mobilidade Segura e Sustentá-
vel para Todos nas Zonas Balneares 
de Setúbal, adotada pelo terceiro 
ano consecutivo, assume-se, em 
2020, como mais exigente, devido 
às novas regras de acesso, ocupação 
e utilização das praias no contexto 
da pandemia Covid-19.

Uma das medidas, para reforço 
da segurança rodoviária e acessibi-
lidades, mantém a interdição total 
da circulação automóvel nos dois 
sentidos de trânsito na antiga EN 
379-1, no troço compreendido en-
tre os parques de estacionamento 
da Praia da Figueirinha e do Creiro, 
entre as 08h00 e as 20h00.

Esta opção fomenta o livre aces-
so ao socorro e o acesso às praias 
de modo regulado, proporcional e 
ajustado aos riscos existentes, es-
timulando as deslocações em modo 
suave, o recurso a parques de esta-
cionamento de retaguarda e a uti-
lização e livre circulação dos trans-
portes públicos coletivos.

Proibido ao trânsito, neste caso 
das 08h00 às 19h00, está também 
o acesso ao Portinho da Arrábida, 
enquanto a circulação rodoviária 

está condicionada diariamente no 
acesso à Praia de Albarquel, das 
08h00 e as 20h00.

O reforço dos transportes pú-
blicos e a utilização de parques 
de estacionamento de retaguar-
da estão igualmente incluídos no 
programa, o qual dá continuidade 
à aposta de deslocação de pessoas 
para as praias em carreiras a partir 
de Setúbal e de Azeitão.

Nestes transportes são cumpri-
das as diretrizes da Direção-Geral 
da Saúde no que diz respeito à ca-
pacidade de ocupação definida para 
cada praia, à lotação limitada a dois 
terços do máximo da capacidade 
dos autocarros, uso obrigatório de 
máscara de proteção e limpeza e hi-
gienização das carreiras.

Nas zonas balneares, são reali-
zadas campanhas de informação e 
sensibilização, através da divulga-
ção à população dos cuidados a ter 
nestes espaços públicos e pela ges-
tão e controlo de acessos e perma-
nência no areal, conforme tipologia 
e dimensão das praias.

Para garantir o acesso às praias 
nos troços cortados ao trânsito au-
tomóvel individual, é mantido o ser-
viço vaivém Figueirinha-Creiro, em 
ambos os sentidos, com paragens 
intercalares nas praias de Galapos 
e Galapinhos e funcionamento con-
tínuo, com cadência de 15 minutos, 
entre as 08h30 e as 19h30.

Já para a Praia de Albarquel, 
mantém-se o vaivém com partida 
na Casa da Baía, na Avenida Luísa 

Todi, com a frequência de 20 minu-
tos, entre as 09h00 e as 20h00. Em 
todas as carreiras, com exceção dos 
serviços vaivém, é válido o passe 
único Navegante.

No que respeita a parques de 
estacionamento automóvel, são 
disponibilizadas, à exceção de Al-
barquel, as bolsas existentes na Fi-
gueirinha, no Creiro e no Portinho 
da Arrábida.

À semelhança do ano passado, 
o Alegro disponibiliza o Parque 4 
para estacionamento dos utilizado-
res da carreira que parte do mesmo 
local em direção à Figueirinha, com 
passagem no Parque da Várzea, no 
qual existe um parque informal, 
nas traseiras da EB Barbosa du Bo-
cage.

Interdita está também a ocupa-
ção das faixas de rodagem ou ber-
mas para espera nos acessos viários 
às praias, devendo para evitar essa 
situação, consultar previamente 
e antes de sair de casa, a aplicação 
para telemóvel InfoPraia.

Mais informações sobre o Arrá-
bida Sem Carros no dossier especial 
disponível na página da Câmara 
Municipal de Setúbal, em www.
mun-setubal.pt.  

Verão em segurança
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O Chapéu do Descarre-
gador de Peixe, o Cí-
rio de Nossa Senhora 
de Troia e a Lenda de 
Nossa Senhora da Ar-

rábida estão a concurso na eleição 
nacional das 7 Maravilhas da Cul-
tura Popular numa votação aberta 
ao público, realizada através de 
chamada telefónica.

Setúbal, com três nomeações 
entre os sete finalistas regionais 
deste novo concurso das 7 Mara-
vilhas da Cultura Popular, tem a 
votação a decorrer até ao dia 10 de 
agosto.

O Chapéu do Descarregador de 
Peixe, nomeado na categoria Arte-
factos, coloca em destaque nacional 
este chapéu feito tradicionalmen-
te de camadas de pano de lençol e 
barrado com óleo de fígado de ba-
calhau.

A escolha do Chapéu do Des-
carregador de Peixe é feita através 
de uma chamada telefónica para o 
número 760 207 813.

O Círio de Nossa Senhora de 
Troia, celebração centenária or-
ganizada pelos pescadores de Se-
túbal e que mistura, desde que há 
memória, a fé ao profano, é outro 
dos nomeados da lista, na categoria 
Procissões e Romarias.

A votação no Círio de Nossa Se-
nhora de Troia é feita por chamada te-
lefónica para o número 760 207 814.

A Lenda de Nossa Senhora da 
Arrábida, na categoria Lendas e 

Mitos, é outro dos patrimónios de 
Setúbal nomeados a uma das 7 Ma-
ravilhas da Cultura Popular, poden-
do ser escolhido por votação para o 
número 760 207 817.

Reza a lenda que pelo ano de 
1215 o mercador Hildebrant en-
controu salvação para o seu navio 
graças à intervenção de Nossa Se-
nhora da Arrábida. Foi então que 
nasceu o culto que deu origem a 
procissões e círios marítimos à Er-
mida da Memória e ao Convento da 
Arrábida.

Setúbal brilha também no 
Prémio Cinco Estrelas Regiões ao 
vencer cinco das onze categorias 
de reconhecimento de ícones de 

referência nacional na terceira edi-
ção concurso, com destaque para a 
Feira de Sant’Iago, distinguida pela 
primeira vez nesta votação dos con-
sumidores.

Recursos naturais, gastrono-
mia, arte e cultura, património e 
outras áreas regionais de referên-
cia nacional foram avaliados numa 
votação nacional, na qual os por-
tugueses identificaram, para cada 
distrito e região autónoma, o que 
consideram extraordinário a vários 
níveis.

Em 2020, foram cinco os ícones 
setubalenses reconhecidos como 
sendo extraordinários e merecedo-
res do Prémio Cinco Estrelas Regi-

Maravilhas
à vista
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ões no distrito de Setúbal, que exal-
ta o que de melhor existe no país.

A Feira de Sant’Iago, na cate-
goria “Festas, Feiras e Romarias”, 
ganhou pela primeira vez neste 
evento, a que se juntaram o choco 
frito, em “Cozinha Tradicional Por-
tuguesa”, o Moscatel de Setúbal, em 
“Vinhos”, as tortas de Azeitão, em 
“Doçaria Regional”, e o Portinho da 
Arrábida, em “Praias”, que já ha-
viam vencido em 2019.  



DU
RA

NT
E

92
Se

tú
ba

l3
60

°

O Serviço Nacional de 
Saúde, valiosa con-
quista de Abril e, na li-
nha da frente no com-
bate à Covid-19, foi 

exaltado pela presidente da Câma-
ra Municipal de Setúbal nas come-
morações dos 46 anos da Revolução 
dos Cravos.

A saudação das comemorações 
do 25 de Abril de 1974 foi, pela pri-
meira vez, partilhada por Maria das 
Dores Meira por um meio audiovi-
sual, devido ao distanciamento so-
cial a que população está sujeita.

A pandemia da Covid-19, apon-
tou autarca, despertou a importân-
cia de defender as conquistas de 
Abril, entre as quais o Serviço Na-
cional de Saúde, “que protege e cuida 
de todos os portugueses”.

A presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal frisou ainda que 
na adversidade vale muito mais 
a união. “A doença contagiosa que 
varre todo o planeta vem-nos ensi-
nando como juntos valemos mais do 
que a manta de retalhos de um mun-
do dividido, arrogante, destrutivo e 
sem cooperação.”

Os 46 anos da Revolução dos 
Cravos, salientou o presidente da 
Assembleia Municipal de Setúbal, 
André Martins, em intervenção na 
sessão solene difundida ao final da 
noite de dia 24 em vídeo nos canais 
digitais, foram assinalados num 
momento em que o país enfrenta a 
maior crise sanitária da democracia.

“Apesar dos condicionalismos 
que vivemos e com a convicção de 
que o 25 de Abril se deve comemo-
rar no espaço público, a Assembleia 
Municipal de Setúbal, respeitando as 
regras do confinamento e do isola-
mento social, não quis deixar de as-
sinalar o Dia da Liberdade”, indicou.

O filme da sessão solene contou 
ainda com intervenções de repre-
sentantes de todas as forças parti-
dárias com assento na Assembleia 
Municipal. Esta sessão especial co-
meçou com a Marcha do MFA e ter-
minou com o “Grândola, Vila More-
na” cantado com vozes feminina e 
masculina e o Hino Nacional.

As comemorações dos 46 anos 
do 25 de Abril incluíram, no perí-
odo da manhã, a cerimónia proto-
colar de hastear da bandeira nos 
Paços do Concelho e a deposição de 
flores no Monumento à Resistência 
Antifascista na Avenida Luísa Todi, 
com a União de Resistentes Anti-
fascistas Portugueses.

À tarde, a população, a partir de 
casa, foi às janelas para cantar, em 
uníssono e em nome da Liberdade, 
o tema “Grândola, Vila Morena”.

A festa de Abril, este ano afas-
tada das ruas de Setúbal, foi assi-
nalada de forma inédita com um 
programa que exaltou a celebra-
ção da Liberdade em casa, com um 
conjunto de atividades realizadas à 
tarde no âmbito da iniciativa Den-
tro de Casa, integrada no programa 
Setúbal em Casa com Arte. 

Liberdade   sem    ameias
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Liberdade   sem    ameias

A pandemia da Covid-19 despertou 
a importância de defender as 

conquistas de Abril, entre as quais 
o Serviço Nacional de Saúde, 

que protege e cuida de todos os 
portugueses
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Memória coletiva recuperada
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Setúbal recupera e partilha 
com munícipes e visitan-
tes mais um fragmento 
esquecido da memória 
coletiva citadina, com a 

reabilitação parcial do edifício do 
antigo Hospital João Palmeiro, lo-
calizado nas imediações da Igreja 
de Santa Maria, no centro histórico 
sadino.

A intervenção, inaugurada a 5 
de junho pela presidente da Câma-
ra Municipal de Setúbal, Maria das 
Dores Meira, permitiu travar a de-
gradação daquele valioso patrimó-
nio, com ações de recuperação da 
fachada e embelezamento da área 
envolvente.

“Este é mais um passo para a va-
lorização do nosso património histó-
rico edificado”, afirmou a autarca, 
ao frisar que “o estado de degrada-
ção” a que o imóvel chegou “impu-
nha a intervenção, que, assim, repôs 
a dignidade do edifício situado na 
proximidade de uma das mais belas 
igrejas da cidade”.

O antigo Hospital João Pal-
meiro, albergaria de fundação me-
dieval, e, provavelmente, um dos 
mais antigos estabelecimentos do 
género em Setúbal, destinava-se a 
recolher e dar cama, água e luz, por 
três dias, aos peregrinos que se diri-
giam a Santiago de Compostela ou à 
Terra Santa.

Do edifício, construído intra-
muros da povoação e que em 1566 
foi absorvido pela Casa do Espírito 
Santo, instituída pela Santa Casa 
da Misericórdia local, resiste pouco 
mais do que os três arcos quebrados 
sob cornija da antiga unidade de 
assistência aos pobres, doentes e 
peregrinos.

As obras de reabilitação do an-
tigo Hospital João Palmeiro inte-
graram, além da recuperação e lim-
peza da fachada, agora destacada 
em período noturno com ilumina-
ção cénica, a colocação de portões 
de madeira e o arranjo da área en-
volvente, incluindo um novo grade-
amento.

A Câmara Municipal promo-
veu, em diversas ocasiões, o estudo 
daquele património, tendo realiza-
do, em 2000, sondagens arqueo-
lógicas que permitiram identificar 
vestígios de estruturas, como ar-
mazéns, do período romano (sécu-
los II e III), e apurar que, a partir do 
século XVII, o interior passou a ser-
vir como lugar de inumações.

Esta primeira intervenção 
no antigo Hospital João Palmeiro 
constitui, destacou a presidente da 
autarquia, “um ato simbólico” que 
“recupera a memória coletiva” setu-
balense, além de informar muníci-
pes e visitantes, em placa com bre-
ve resenha, em português e inglês, 
sobre a “própria história da cidade”. 
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Os pescadores falecidos 
foram homenageados 
na manhã do dia 31 de 
maio numa cerimónia 
evocativa realizada no 

Cemitério de Nossa Senhora da Pie-
dade.

O momento, por ocasião do Dia 
Nacional do Pescador, decorreu no 
Memorial ao Pescador Setubalense 
Desaparecido, com a deposição de 
coroas de flores.

A cerimónia, este ano mais 
restrita devido ao distanciamento 

Pescadores evocados

social imposto, contou com a pre-
sença da presidente e vereadores da 
Câmara Municipal de Setúbal e dos 
presidentes da União das Fregue-
sias de Setúbal e das juntas de Fre-
guesia de São Sebastião e de Gâm-
bia-Pontes-Alto da Guerra.

Elementos de associações re-
lacionadas com a pesca e as comu-
nidades piscatórias também mar-
caram presença para prestar uma 
homenagem aos pescadores que, ao 
longo dos anos, perderam a vida na 
faina.  
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A Câmara Municipal de 
Setúbal vai proceder 
à substituição de mais 
de 10 mil luminárias 
de iluminação pública 

por lâmpadas economizadoras de 
energia, como medida de reforço 
da eficiência energética em todo o 
concelho.

O município atesta a poupança 
direta mínima de 60 por cento de 
energia com esta medida, aplicada 
através de um procedimento para 
determinação de adjudicatário em 
contrato de gestão de eficiência 
energética, o qual permite ao terri-
tório de Setúbal uma cobertura de 
cerca de 80 por centro de lâmpadas 
LED.

Existem atualmente 24 mil 
luminárias no concelho, das quais 
8 mil são de iluminação eficiente. 
“Com este contrato, o concelho passa 
a ter mais de 18 mil lâmpadas efica-
zes”, vinca a vereadora do Ambien-
te, Carla Guerreiro.

A intervenção, feita pela pri-
meira vez pelo município com re-
curso a concurso próprio, segundo 
a autarca, “constitui um instrumen-
to de execução do plano nacional de 
ação para a eficiência energética”.

Aprovado pela Assembleia 
Municipal de Setúbal no dia 26 de 
junho, este regime de contratação 
é aplicável à formação e execução 
de contratos de gestão de eficiência 
energética, a celebrar entre empre-
sas entidades públicas e empresas 
de serviços energéticos.

Neste quadro, a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal entendeu elabo-
rar, na sequência de uma auditoria 
energética e medidas de racionali-
zação de energia, um procedimento 
com vista à celebração de um con-
trato de gestão de eficiência ener-
gética para a iluminação pública no 
concelho de Setúbal.

O município pretende, no qua-
dro da eficiência energética, “im-
plementar diversas ações, conside-
radas fundamentais”, e contribuir 
para que Portugal possa alcançar 
e suplantar os objetivos fixados 
no âmbito da política de eficiência 
energética.

“É uma preocupação municipal 
o consumo de energia atual, que se 
reflete em custos elevados, na fatu-
ra energética e no ambiente. Assim, 
ganha o município e ganha o am-
biente”, afirma a vereadora Carla 
Guerreiro. 

Energia mais eficiente
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A proposta de revisão do 
Plano Diretor Munici-
pal, documento que 
representa um plano 
de investimentos glo-

bal para o concelho de quase 570 
milhões de euros, encontra-se em 
discussão pública até 5 de agosto.

O documento, disponível à 
população desde março em www.
mun-setubal.pt/pdm e nos Paços 
do Concelho e Edifício Ciprestes, 
para análise e submissão de contri-
butos de melhoria da atual propos-
ta, foi alvo de quatro apresentações 
que cobriram todas as freguesias do 
município.

Devido à crise sanitária, o pe-
ríodo de discussão pública do PDM 
de Setúbal teve início, oficialmente, 
apenas a 25 de junho, com a publi-
cação de aviso em Diário da Repú-
blica, terminando, por esse motivo, 
no dia 5 de agosto.

O futuro PDM do município 
sadino prevê uma carteira de in-
vestimentos de 568 milhões, 620 
mil e 402 euros, através da execu-
ção, em dez anos, de 265 projetos, 
considerados estruturantes para 
o desenvolvimento sustentado do 
concelho.

Os projetos estão distribuídos 
por onze programas temáticos, dos 
quais sobressaem investimentos 
em áreas como “Mobilidade Sus-
tentável, Transportes e Infraestru-
turas Viárias”, com 26 projetos, 
totalizando mais de 61 milhões de 
euros, “Ambiente”, com 25 projetos 
e quase 18 milhões em investimen-

to, “Turismo”, também com 25 pro-
jetos e uma fatia de 12,5 milhões, e 
“Habitação e Reabilitação Urbana”, 
com 32 projetos previstos e uma 
relevância orçamental de pratica-
mente 92 milhões de euros.

Com início em 2004, a pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, 
sublinhou, em reuniões públicas, 
que “a revisão do PDM de Setúbal re-
velou-se um processo complexo e tec-
nicamente exigente”, principalmen-
te porque envolveu a cooperação de 
um grande número de entidades e 
porque o atual documento já vem 
adaptado e em conformidade “com 
a profunda alteração do quadro le-
gislativo em matéria de ordenamen-
to do território e urbanismo ocorrido 
nos últimos anos”.

A proposta utiliza uma lógi-
ca “bottom-up”, quebrando com 
o paradigma dos anteriores PDM 
no país, tendo sido criada a partir 
da incorporação das adaptações e 
atualizações entretanto aplicadas a 
outros planos urbanísticos.

A revisão do PDM assenta em 
quatro eixos estratégicos, nome-
adamente de afirmar o concelho 
enquanto centro competitivo, en-
quanto plataforma portuária, lo-
gística e empresarial, como polo de 
turismo cultural e de natureza e, 
igualmente, como território com-
prometido com a qualificação am-
biental.

A preocupação em assegurar 
o desenvolvimento sustentado do 
concelho, com importantes salva-

guardas ambientais, sem compro-
meter o desenvolvimento económi-
co do território, fez com que o ICNF 
esteja a sugerir o exemplo de Setú-
bal como caso de estudo a replicar 
no país.

Concluída a discussão pública 
da revisão, a Câmara Municipal 
vai aprovar o relatório de ponde-
ração desta fase, com introdução 
dos ajustamentos considerados 
pertinentes. Posteriormente, será 
submetida à Assembleia Municipal 
e remetida a Conselho de Ministros 
para ratificação, culminando com 
publicação em Diário da República. 

Revisão participada
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A proposta utiliza uma lógica 
“bottom-up”, quebrando

com o paradigma dos anteriores 
PDM no país
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A Câmara Municipal de 
Setúbal deliberou, a 1 
de julho, por unanimi-
dade, em reunião pú-
blica, aceitar créditos 

hipotecários de uma entidade ban-
cária sobre o direito de superfície 
dos terrenos do Estádio do Bonfi m, 
operação que permite ao Vitória Fu-
tebol Clube manter a plena utiliza-
ção do recinto.

Com esta decisão, destaca a 
deliberação, “garante-se que a au-
tarquia assume a posse do direito 
de superfície dos terrenos onde está 
edifi cado o estádio, permitindo que 
o clube mantenha a sua plena utili-
zação”.

O direito de superfície sobre 
os terrenos do Bonfi m é entregue à 
Câmara Municipal por cedência de 
um crédito hipotecário detido pelo 
Banco Comercial Português sobre 
aqueles bens.

O crédito é cedido pelo valor de 
300 mil euros, “com pagamento a 
realizar, em primeira instância, me-

diante compensação de uma dívida 
tributária, em concreto, por dedução 
no valor de Taxa pela Realização, 
Manutenção e Reforço de Infraestru-
turas Urbanísticas”.

A cedência deste crédito é “con-
dição primeira para garantir que o 
Estádio do Bonfi m continua a ser 
usufruído pela população e pelo Vi-
tória de Setúbal, assim se impedindo 
que a aquisição por terceiros viesse a 
privar os sadinos de tão importante 
espaço”.

O Estádio do Bonfi m encon-
tra-se, desde 2004, “onerado por 
um direito de superfície, constituído 
pelo Vitória Futebol Clube a favor de 
uma sociedade comercial” e, ainda 
de acordo com o texto deliberati-
vo, sobre este direito de superfície 
incidem “várias hipotecas e várias 
penhoras, quer a favor de entidades 
públicas, quer a favor de entidades 
privadas”, num valor global supe-
rior a 10 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Setúbal 
salienta nesta deliberação que é, 

“desde sempre, parceira leal e per-
manente do Vitória Futebol Clube”.

As evidências desta parceria 
podem ser encontradas “ao longo 
dos muitos anos de vida do Vitória”, 
como, por exemplo, a “19 de feve-
reiro de 1956, data em que a Câmara 
Municipal celebrou com o Vitória a 
escritura de doação, sob condições, 
dos terrenos em que se encontra hoje 
o estádio do Bonfi m”.

Nos 64 anos que se seguiram 
a essa iniciativa, “muitas foram as 
ocasiões em que o município esteve 
ao lado Vitória para lhe dar o apoio 
que estava ao seu alcance”.

Um apoio ao clube, com a ce-
dência de 65 lotes localizados nas 
Praias do Sado, num valor supe-
rior a 800 mil euros, foi entretanto 
aprovado a 15 de julho.

A decisão resulta de um pedido 
de apoio endereçado à autarquia 
para resolução de difi culdades fi -
nanceiras emergentes do clube. 

Operação
apoia Vitória
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Dezassete exemplares 
arbóreos existentes 
na cidade podem vir 
a ser reconhecidos 
como Árvores de In-

teresse Público, depois de a Câma-
ra Municipal ter deliberado, a 3 de 
junho, em reunião pública, a apre-
sentação de candidatura ao Insti-
tuto da Conservação da Natureza e 
das Florestas.

Setúbal benefi cia de uma gran-
de biodiversidade de arvoredo, pa-
trimónio botânico e paisagístico 
com características excecio-
nais e que devem ser pre-
servadas e divulgadas.

Este patrimó-
nio inclui atual-
mente um total 
de 15 exempla-
res isolados 
classificados 
como de In-
teresse Pú-
blico, entre 
os quais três 
oliveiras mi-
lenares, um 
conjunto de 
seis exempla-
res de araucária 
de Norfolk, um 
bibisco de Norfolk 
e uma melaleuca.

As árvores, algu-
mas centenárias, outras 
milenares, situadas em vários 
pontos da cidade de Setúbal, per-
tencem a 15 espécies.

No Parque do Bonfi m, foram 
propostas a árvores de interesse 
público, uma sequoia com 95 anos, 
um pinheiro bunia e um plátano 
centenários.

A lista inclui um cedro dos Hi-
malaias e um cedro Atlas, ambos 
com 70 anos, localizados na Ave-
nida Frei António Chagas, e um ul-
meiro pendula, com 90 anos, loca-
lizado na Praça Teófi lo Braga.

Na Avenida Luísa Todi foram 
propostas duas magnólias de 93 
e 95 anos, enquanto no Jardim do 
Quebedo foram apresentados uma 
tília com 96 anos, uma lagunária 
com 92 e um pinheiro de Alepo com 
90 anos.

A bela sombra plantada há 60 
anos no Parque de Vanicelos inte-
gra igualmente a lista, juntamente 
com uma milenar oliveira melaleu-
ca do Parque do Monte Belo, um 
centenário sobreiro existente na 

Avenida Mestre Lima de Freitas e 
os sobreiros do Cemitério da 

Paz, centenário, e do Ce-
mitério Nossa Senhora 

da Piedade, bicente-
nário.

A distinção 
de arvoredo de 

interesse pú-
blico implica 
um compro-
misso na 
proteção e 
conservação 
do patrimó-
nio arbóreo, 

evitando a sua 
d e g r a d a ç ã o 

e desapareci-
mento, o que 

constitui uma im-
portante fonte de 

valorização e divulga-
ção do município.  

Árvores com interesse
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O Skate Parque de Setú-
bal, equipamento des-
portivo instalado na 
zona da Algodeia, cria-
do com o envolvimen-

to e a participação ativa da comu-
nidade skater local, foi oficialmente 
inaugurado a 30 de maio.

“A abertura deste skate parque 
constitui a conclusão de uma etapa 
do trabalho de auscultação e parti-
cipação que temos vindo a realizar 
com os jovens do nosso concelho nos 
últimos anos”, sublinhou a presi-
dente da Câmara Municipal de Se-
túbal, Maria das Dores Meira.

O Skate Parque de Setúbal, 
com cerca de 850 metros quadra-
dos, é direcionado a todos os níveis 
de utilizadores, dos iniciantes aos 
experientes, e projetado para uma 
utilização mista no que respeita às 
diferentes variantes desta prática 
desportiva, dando particular aten-
ção ao street skate.

No equipamento, a funcionar 
desde meados de março, estão con-
templadas várias zonas técnicas 
que simulam diferentes elementos 

urbanos, como escadas, muretes, 
corrimões e rampas, incluindo uma 
“bowl”, uma espécie de bacia que 
permite treinar movimentos con-
vexos.

Maria das Dores Meira realçou 
que este novo recinto desportivo 
“resulta de um processo exemplar 
de democracia participativa, que, 
além de decisores políticos, envol-
veu ativamente a comunidade ska-
ter local”, com todo o parque a ser 
“desenhado por e com os jovens, em 
conjunto com o projetista Francisco 
Lopez”.

Este equipamento materializa 
um investimento da ordem dos 150 
mil euros, a cargo do Grupo Supera, 
resultado de contrapartidas finan-
ceiras assumidas a propósito da 
construção, em curso, do Complexo 
Desportivo Municipal Supera Setú-
bal, na Praça de Portugal.

A inauguração do recinto dire-
cionado para a prática de despor-
tos radicais contou com a presença 
de representantes da comunidade 
skater local, como Francisco Per-
digão e Pedro Castanheira, que 

enalteceram a qualidade do parque 
e agradeceram à autarquia o inves-
timento realizado.

A presidente do município 
anunciou ainda que o terreno en-
volvente ao Skate Parque de Setú-
bal será requalificado, acrescentan-
do à zona “ainda maior qualidade 
urbana”, intervenção associada à 
obra de regularização do troço final 
da Ribeira da Figueira, para pre-
venção de cheias.

Com o novo skate parque, em 
conjunto com o campo de râguebi 
igualmente existente na zona da 
Algodeia, “também esta entrada 
da cidade ganha nova e qualificada 
configuração, constituindo mais um 
passo no processo de afirmação do 
concelho”, vincou Maria das Dores 
Meira.

A inauguração do Skate Parque 
de Setúbal esteve originalmente 
agendada para o dia 15 de março, 
no âmbito das comemorações lo-
cais do Mês da Juventude, tendo 
sido adiada em virtude da evolução 
da crise sanitária provocada pela 
pandemia da Covid-19.  
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O projeto Saúde no Bair-
ro, que dinamiza na 
zona da Bela Vista ini-
ciativas promotoras de 
uma melhor saúde co-

munitária, como ações de sensibi-
lização e rastreios, foi distinguido, 
a 26 de junho, pelo Rotary Club de 
Portugal.

O prémio Rotary Empreende-
dorismo Social 2020 foi atribuído 
pelo Distrito 1960 do Rotary Club 
de Portugal ao projeto Saúde no 
Bairro pelo exemplo de arrojo, tra-
balho de solidariedade, resiliência, 
entreajuda, diálogo intergeracio-
nal, parceria e compromisso com 
o presente com os olhos postos no 
futuro.

Este projeto, dinamizado no 
âmbito do programa Nosso Bairro, 
Nossa Cidade, corporiza um traba-
lho conjunto entre a Câmara Mu-
nicipal, a Junta de Freguesia de São 
Sebastião, o ACES Arrábida, a Dele-
gação de Setúbal da Cruz Vermelha 
Portuguesa e a Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de 
Setúbal com os moradores.

O Saúde no Bairro, que pro-
videncia, em proximidade, mais 
cuidados de saúde, é concretizado 
pelos próprios moradores dos cin-
co bairros que integram o progra-
ma municipal Nosso Bairro, Nossa 
Cidade, concretamente Bela Vista, 
Forte da Bela Vista, Alameda das 
Palmeiras, Quinta de Santo Antó-
nio e Manteigadas.

A distinção ao projeto Saúde 
no Bairro foi entregue pela gover-

nadora do Distrito 1960 do Rotary 
Club de Portugal, Mara Duarte, à 
presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, em 
cerimónia realizada no Salão No-
bre dos Paços do concelho.

“Este prémio reconhece o intenso 
trabalho que tem sido feito pela au-
tarquia nos maiores bairros de habi-
tação pública municipal do concelho 
e por grande parte daqueles milhares 
de pessoas que ali vivem”, enalteceu 
a presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal.

Acima de tudo, frisou a autar-
ca, a distinção destaca o “empenha-
mento de centenas de moradores 
que, nestes bairros, quiseram tomar 
nas próprias mãos o seu destino” 
para “ajudar a mudar a face daque-
les espaços habitacionais, seja com 
obra física, seja com a mudança de 
perceção e mentalidades sobre o que 
ali acontece”.

A governadora do Distrito 1960 
do Rotary Club de Portugal afirmou 
que “não teve dúvidas em atribuir 
este prémio especial ao Saúde no 
Bairro pelo impacte social real que 
tem na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e da própria comu-
nidade”.

Além do prémio Rotary Em-
preendedorismo Social 2020, atri-
buído pelo Distrito 1960 do Rotary 
Club de Portugal, o Saúde do Bairro 
recebeu ainda, do Rotary Club de 
Setúbal, material médico para ser 
utilizado nas sessões realizadas no 
âmbito deste projeto de saúde co-
munitária.

O Nosso Bairro, Nossa Cidade 
envolve residentes, serviços autár-
quicos e perto de trinta entidades 
sediadas no território, promoven-
do ações protagonizadas pelos 
próprios moradores, geradoras da 
participação das pessoas nas deci-
sões que a elas e à sua comunidade 
dizem respeito. 

Bairros dinâmicos recebem prémio
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A Câmara Municipal 
de Setúbal lançou em 
junho dois sites, um 
que mostra a trans-
formação do concelho 

ao longo dos anos, o outro com ini-
ciativas, conteúdos e projetos em 
curso na área do ambiente.

“Setúbal: Ontem Hoje & o Futu-
ro”, lançado a 6 de junho, centra-se 
no ímpeto transformador deste sé-
culo nas mais diversas áreas, mas 
mostra igualmente o legado deixa-
do pelo fotógrafo Américo Ribeiro 
quando, durante décadas, percor-
reu as ruas da cidade para captar 
imagens que ficaram para memória 
futura.

Para fazer esta viagem no 
tempo e no espaço basta aceder a 
https://setubal-ontemhojefuturo.
pt/ e explorar os menus Equipa-
mentos, Imagem Urbana, Obras e 
Acontecimentos, Legado Imaterial 
e Com os Olhos no Futuro para vi-
sitar ruas, bairros e monumentos, 

espaços verdes e praias, hábitos e 
projetos futuros.

Após entrar em cada um destes 
menus, é possível aceder a galerias 
de imagens, das antigas às mais 
atuais, através dos botões Passado, 
Ontem, Timelapse e Hoje.

O timelapse mostra, lado a 
lado, fotografias que permitem fa-
zer a comparação das transforma-
ções ocorridas ao longo dos anos no 
mesmo equipamento, monumento 
ou espaço público.

No menu Equipamentos estão 
os estádios de evolução de instala-
ções geridas pela autarquia na área 
da cultura, desporto, educação, am-
biente, economia, turismo, direitos 
sociais, segurança e juventude, 
bem como os Paços do Concelho, 
edifícios Sado e dos Ciprestes e Par-
que Municipal de Poçoilos.

A transformação ocorrida nos 
últimos anos está também patente 

Sites
com 

utilidade



DU
RA

NT
E

10
7

Se
tú

ba
l3

60
°

nos menus Obras e Imagem Urba-
na, como são os casos da requalifi-
cação urbana de vários bairros e da 
rede viária do concelho e o embe-
lezamento do espaço urbano com 
peças de arte urbana e intervenções 
artísticas em murais.

A panóplia de eventos que de-
correm ao longo do ano está paten-
te em Acontecimentos e o Legado 
Imaterial mostra o que vai ficar 
para as gerações vindouras como 
resultado das diversas atividades 
e projetos desenvolvidos no conce-
lho.

O futuro Parque Urbano da 
Várzea, a requalificação da Praça 
de Bocage e o Terminal Interface de 
Setúbal são exemplos de projetos 
que são dados a conhecer, através 
de imagens virtuais, no menu Com 
os Olhos no Futuro.

Há, igualmente, um espaço 
dedicado ao contributo da comu-
nidade, desafiada a enviar fotogra-

fias antigas e atuais do mesmo lo-
cal para enriquecer a biblioteca de 
imagens do site.

A 5 de junho, Setúbal lançou 
uma nova plataforma de internet, 
que reúne iniciativas, conteúdos e 
projetos em curso na área do am-
biente, da sustentabilidade e do 
bem-estar animal, assim como um 
espaço de aprendizagem totalmen-
te dedicado a crianças

Setúbal em Bom Ambiente, dis-
ponível em www.setubalambiente.
pt, facilita a participação, o conhe-
cimento mais alargado e o apoio a 
munícipes e empresas, transmitin-
do informação sobre projetos e pro-
videnciando documentação neces-
sária, nomeadamente formulários 
a preencher.

“Águas e Saneamento”, “Ener-
gia”, “Pragas Urbanas”, “Qualidade 
do Ar”, “Resíduos” e “Ruído” são al-
gumas das áreas a explorar na nova 
página, lançada a 5 de junho, Dia 

Mundial do Ambiente, no âmbito 
de candidatura ao Programa Ope-
racional Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso de Recursos.

A página também fornece in-
formação relativa ao bem-estar 
animal, bem como os cães e gatos 
disponíveis no CROAC – Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Com-
panhia do Município de Setúbal.

Há, igualmente, um separador 
dedicado aos mais novos, denomi-
nado “EcoMiúdos”, com factos fas-
cinantes sobre animais e plantas, 
jogos sobre a pegada ecológica e 
infografias que facilitam a compre-
ensão do tema das alterações climá-
ticas e da reciclagem. 
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Setúbal prepara o futuro e continua imparável
na senda da modernização. A regeneração urbana

do território prossegue, em várias frentes, para fazer mais
e melhor concelho. Um esforço que, mesmo em tempo

de crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19,
não abranda. Aliás, nunca parou.

ANTEVISÃO
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Os concertos de RAIA. 
Planeta Campaniça 
e de Miramar, numa 
noite, e de Dead Com-
bo, noutra, da quarta 

edição do festival Soam as Guitar-
ras, que estavam agendados para 
março e abril e foram adiados para 
setembro de 2020 e abril de 2021, 
perante a atual pandemia.

O Soam as Guitarras arranca 
oficialmente a 26 de setembro com 
as atuações de RAIA. Planeta Cam-
paniça, em que o músico António 
Bexiga é acompanhado de Joana 
Negrão, de Vasco Ribeiro Casais e 
do duo setubalense Um Corpo Es-
tranho, e de Miramar, de Frankie 
Chavez e Peixe, no Fórum Munici-
pal Luísa Todi, às 21h00.

O concerto de abertura, em 
dose dupla numa só noite, tem bi-
lhetes à venda no Fórum Luísa Todi 
ou em www.bol.pt, com o valor úni-
co de 15 euros.

Em 2021, os Dead Combo en-
cerram, a 21 de abril, igualmente 
no Fórum Luísa Todi, às 21h30, a 
programação do Soam as Guitarras 
prevista para Setúbal. As entradas 
também custam 15 euros e estão 
disponíveis nos locais de venda ha-
bituais.

SOAM AS GUITARRAS
setembro de 2020 e abril de 2021
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Foi outro entre os inúmeros 
eventos obrigatoriamente 
adiados devido ao receio de 

propagação do coronavírus. A Fes-
ta da Ilustração de Setúbal, inicial-
mente marcada para junho, terá 
lugar em outubro em vários equi-
pamentos culturais da cidade, in-
cluindo uma dezena de exposições, 
uma feira gráfica e concertos.

O cartoonista cubano Osma-
ni Simanca é o artista estrangeiro 
convidado nesta sexta edição da 
festa. A sua exposição fica patente, 
durante o mês de outubro, no Espa-
ço Ilustração da Casa da Cultura.

Já André da Loba, considerado 
em 2010 pela revista austríaca Lür-

zer’s Archive como um dos melho-
res 200 ilustradores do mundo, é o 
convidado contemporâneo numa 
edição que evoca Tom, nome artís-
tico de Thomaz de Mello, nascido 
em 1906, no Brasil, e falecido em 
1990, em Portugal. Um conjunto 
de trabalhos desta figura marcante 
das artes gráficas portuguesas fica 
patente na Galeria Municipal do 11.

“Ilustração Portuguesa” expõe, 
em A Gráfica, antigos Armazéns 
Papéis do Sado, o trabalho desen-
volvido por ilustradores portugue-
ses que se destacaram nos últimos 
dois anos, e “Ver ao Perto”, reparti-
da pela Casa Bocage e pela Bibliote-
ca de Azeitão, mostra trabalhos de 
ilustradores da região.

Uma mostra evocativa dos 
50 anos do álbum de José Afonso 
“Cantigas do Maio”, cuja capa é da 
autoria de José Santa-Bárbara, fica 
patente no Museu do Trabalho Mi-
chel Giacometti.

As ilustrações de alunos das 
escolas superiores de artes estão 
em destaque na exposição “TPC”, 
patente na Casa do Largo, enquanto 
os estudantes do secundário apre-
sentam trabalhos em “Sumário”, 
na Casa d’Avenida.

A Galeria Lapso acolhe duran-
te a Festa da Ilustração de Setúbal 
2020 “Ilustradores Ilustrados”, 
com fotografias de João Francisco 
Vilhena.

FESTA DA ILUSTRAÇÃO
outubro
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SETÚBAL TRIATHLON
25 de outubro

Devido ao surto de coronaví-
rus, vários eventos despor-
tivos foram reagendados, 

caso da prova de triatlo longo Lidl 
Setúbal Triathlon, que se realizaria 
a 19 de abril, foi adiada para 25 de 
outubro.

O Lidl Setúbal Triathlon, a 
realizar pelo quarto ano consecu-
tivo na cidade sadina, é uma pro-
va de triatlo longo que inclui 1,9 
quilómetros de natação, a partir 
do Parque Urbano de Albarquel, 
90 quilómetros de ciclismo e 21,1 
de corrida num percurso entre a 
cidade e a Arrábida.
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A Alegro Meia Maratona de 
Setúbal 2020, uma organi-
zação da autarquia, que es-

tava marcada para o início de maio, 
foi reagendada para os dias 31 de 
outubro e 1 de novembro.

A competição tem como prova 
rainha a meia maratona, a 1 de no-
vembro, um percurso de 21,0975 
quilómetros com início no Alegro, 
passagens pela frente ribeirinha e 
Serra da Arrábida e meta no Largo 
José Afonso, na Avenida Luísa Todi.

O evento desportivo, promo-
vido com o patrocínio principal do 
Alegro Setúbal e com organização 
técnica pela HMS Sports, inclui 
ainda a Corrida das Famílias, ini-

ciativa de caráter popular, com um 
trajeto com 5,5 quilómetros, entre 
o centro comercial e o Largo José 
Afonso. Ambas as provas têm início 
às 10h00 de 1 de novembro.

Para os mais novos, a Alegro 
Meia Maratona dinamiza, a 30 
de outubro, a partir das 16h00, a 
Corrida Miúdos Alegro, destinada 
a participantes dos 5 aos 13 anos, 
com quatro escalões, concretamen-
te bambis, benjamins A e B e infan-
tis, em distâncias que variam entre 
os 200 e os 1000 metros.

ALEGRO MEIA MARATONA DE SETÚBAL
31 de outubro e 1 de novembro
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Mais um festival adiado de-
vido à pandemia causada 
pelo coronavírus. A 10.ª 

edição do Festival de Música de 
Setúbal, que deveria realizar-se 
entre 21 e 24 de maio, vai ter lugar 
entre os dias 19 e 22 de novembro. 
A programação será conhecida em 
setembro.

Esta edição, com o tema “Ouvir 
e Escutar”, vai contar com perfor-
mances, concertos, criações artís-
ticas, debates e exposições, nunca 
se esquecendo o espírito inclusivo 
do certame, dirigido pelo britânico 
Ian Ritchie.

O Festival de Música de Setú-
bal mantém como principal linha 
o princípio que serviu de predicado 
à sua génese, em 2010, o de contar 
com o envolvimento da comunida-
de local, desde o movimento asso-
ciativo, escolas, estabelecimentos 
de ensino musicais e pessoas por-
tadoras de deficiência, na participa-
ção artística ativa nos espetáculos 
do programa, muitos deles em es-
treita parceria com músicos profis-
sionais e consagrados. 

FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL
19 a 22 de novembro
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Filmes, cine-concertos, 
ofi cinas de cinema, pales-
tras e workshops. Estes 
são atrativos do FilmFest 
– Festival de Cinema Mu-

sicado ao Vivo, certame em segunda 
edição que regressa a Setúbal entre 
os dias 9 e 18 de outubro para parti-
lhar música e cinematografi a.

São perto de uma dezena de 
fi lmes, incluindo animações e cur-
tas-metragens, e outros tantos 
momentos musicais ao vivo, em 
sessões repartidas entre Fórum 
Municipal Luísa Todi, Cinema 
Charlot – Auditório Municipal, A 
Gráfi ca – Centro de Criação Artísti-
ca e Casa da Cultura.

“A Antena”, fi lme de De Esteban 
Sapir, musicado ao vivo por Miso 
Music – Orquestra de Altifalan-
tes, abre, a 9, às 21h30, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, o FilmFest, 
evento organizado pela Câmara 
Municipal de Setúbal, com vários 
apoios e parcerias.

A programação inclui as exibi-
ções, a 10, no Charlot, de “A Caverna 
da Mulher-Aranha”, de Dan Duyu, 
com música por Bruno Teixeira, a 
11, em A Gráfi ca, de “Nosferatu”, 
de Friedrich Wilhelm Murnau, mu-
sicado por Caterina Palazzi, e a 16, 
no Luísa Todi, “Filibus”, de Mario 
Roncoroni, com música de Gonçalo 
Simões, todas com início às 21h30.

Filmes com outra música
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Entre outros filmes, o Film-
Fest reserva sessões infantis e di-
recionadas para as escolas, quatro 
workshops e oficinas e faz ainda 
uma homenagem a mulheres pio-
neiras no cinema, casos de Maya 
Deren e Lotte Reiniger.

Criado em 2019, o evento recu-
pera o formato dos cine-concertos, 
através de encontros interdiscipli-
nares únicos, com exibição de fil-
mes clássicos, assim como de cine-
ma de autor, e a particularidade de 
serem acompanhados por músicos 
em atuações ao vivo, reinventando 
bandas sonoras de forma singular.

O FilmFest dinamiza a relação 
do público com as imagens em mo-
vimento e com a música, convidan-
do nomes reconhecidos na área ou 
os próprios realizadores a fazerem 
pequenas introduções aos filmes a 
exibir.

 Pretende também exibir obras 
fílmicas em que, em plena era do 
cinema sonoro, alguns realizadores 
quebraram as regras e apresenta-
ram trabalhos quase sem diálogo 
– em muitos casos sem qualquer di-
álogo – e cuja banda sonora original 
é tocada ao vivo.

 O processo de seleção dos fil-
mes pretende evidenciar algumas 
obras de mérito reconhecido, mas, 
essencialmente, dar a conhecer au-
tores desconhecidos ou esquecidos 
do grande público, através de có-
pias restauradas – algumas recen-
temente redescobertas em arquivos 
cinematográficos.

O festival da também a conhe-
cer o importante papel desempe-
nhado por mulheres na indústria 
cinematográfica, não esquecendo 
obras e realizadores de cinema de 
animação e do cinema para o públi-
co mais jovem. 

Alguns realizadores 
quebraram as regras 

e apresentaram 
trabalhos quase sem 
diálogo e cuja banda 

sonora original é 
tocada ao vivo
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O Convento de Jesus rea-
bre em outubro. Com a 
conclusão da segunda 
fase de obras na joia 
manuelina ficam dis-

poníveis mais espaços para visitar 
e tesouros para conhecer, entre os 
quais a sala do Coro Alto, uma das 
principais relíquias arquitetónicas 
e artísticas.

As intervenções asseguradas 
pela autarquia centraram-se, nesta 
fase, nas alas Este e Norte do con-
vento, assim como no claustro e na 
igreja, com trabalhos de conserva-
ção em diversos elementos arqui-
tetónicos e artísticos e ações de be-
neficiação em redes hidráulicas e de 
drenagem.

No interior, os trabalhos inclu-
íram, entre outros, reabilitações 
no deambulatório, na sala da roda 
e no Coro Alto, com o tratamento e 

reposição do património azulejar, 
oratórios, cadeiral, relicários do sé-
culo XVII, janelas em madeira, gra-
deamentos, iluminação e um retá-
bulo protobarroco com 12 painéis 
a retratar personalidades da ordem 
religiosa franciscana.

No exterior, foram reabilitados 
os alçados das fachadas nascente e 
norte e os claustros e foi efetuado o 
reforço estrutural de todas as abó-
badas, operação complementada 
pela requalificação integral da zona 
envolvente, a qual ganha um novo 
espaço de lazer e estacionamento.

Na praça, o cruzeiro do Lar-
go de Jesus retomou a localização 
original para ocupar uma posição 
de destaque no novo desenho pai-
sagístico, com novas zonas verdes 
com um banco ao redor para des-
canso e lazer, percursos pedonais 
e um plano de água elevado. Uma 

intervenção concebida numa lógi-
ca de prevenção de cheias, para se 
evitar que, em situação de intem-
périe, a água invada o monumento 
nacional.

Inicialmente a reabertura dos 
novos espaços reabilitados no Con-
vento de Jesus estava marcada para 
16 de maio. A festa, todavia, foi 
cancelada devido à pandemia de 
Covid-19.  

Património reabre a salvo
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FASE FINAL

Em março, a autarquia aprovou, em 
reunião pública ordinária, a abertura 
de um concurso público para a exe-
cução da empreitada de recuperação 
das alas norte e nascente do Conven-
to de Jesus.

O concurso público aprovado visa fi-
nalizar a recuperação do Convento de 
Jesus com a execução de trabalhos 
no interior das salas expositivas, lo-
calizadas nas alas norte e nascente.

A intervenção, liderada pela Câmara 
Municipal de Setúbal, contempla pro-
jetos de arquitetura, conservação e 
restauro, museografia e iluminação 
museológica, com o objetivo de de-
volver ao público o imóvel, classifi-
cado como monumento nacional, na 
qualidade de Museu de Setúbal.

Trabalhos de especialidades ao nível 
de estruturas, instalações eletró-
nicas e instalações mecânicas de 
climatização e ventilação estão tam-
bém previstos.

A empreitada “Museu de Setúbal – 
Recuperação do Convento de Jesus 
– Alas Norte e Nascente”, que incide 
nos pisos 0 e 1, inclui o alargamento 
da área expositiva e beneficiações 
na área exterior, designadamente no 
pátio do Claustro.
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