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

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

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

Edifício dos Ciprestes
Avenida dos Ciprestes, 15
Departamento de Obras Municipais
dom@mun-setubal.pt
Departamento de Urbanismo

Arquivo Municipal de Setúbal
Avenida dos Combatentes 
da Grande Guerra, 52

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

SEI – Setúbal, Etnias e Imigração
Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, 27-29
265 541 500
sei@mun-setubal.pt

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

TURISMO

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

Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442

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

ESPAçOS CULTURAIS

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

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

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

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

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

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

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

Museu de Setúbal/Convento de Jesus
Praça Miguel Bombarda
265 537 890 | 969 754 106

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

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

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

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

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

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

EqUIPAMENTOS
DESPORTIVOS

Complexo Piscinas das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 729 600

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

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

Complexo Municipal de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

Pavilhão Municipal das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 739 890

Pavilhão João dos Santos
Rua Batalha do Viso
265 573 212

UTILIDADE PÚBLICA

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

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

URGêNCIAS

SOS 112

Intoxicações
217 950 143

SOS Criança
808 242 400

Linha Saúde 24
808 242 424

Centro Hospitalar de Setúbal
265 549 000

Hospital Ortopédico do Outão
265 543 900

Companhia Bombeiros Sapadores
265 522 122

Linha Verde CBSS
800 212 216

Bombeiros Voluntários de Setúbal
265 538 090

Proteção Civil
265 739 330

Proteção à Floresta
117

Capitania do Porto de Setúbal
265 548 270

Comissão Proteção Crianças
e Jovens de Setúbal
265 550 600

PSP
265 522 018

GNR
265 522 022
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4 PRIMEIRO PLANO Museu de Setúbal/Convento de Jesus devolvido à cidade depois de concluída nova fase de reabilitação, 
incluindo o largo. Programa cultural de excelência surpreendente e marca reabertura da joia conventual.
8 LOCAL Rota da modernidade e transformação prossegue com obras estruturantes, enquanto se prepara a Cidade do 
Conhecimento. O Natal sabe melhor com presentes no comércio local, incluindo Mercado Biológico de Setúbal. 
14 AMBIENTE Túnel do quebedo alvo de manutenções regulares para garantir funcionamento de ligação rodoviária fulcral. 
Várzea protege cidade a pensar no futuro com projeto hidráulico que mostra eficácia na prevenção de cheias. 
16 FREGUESIA Junta de S. Sebastião aumenta mobilidade com obra na Camarinha, enquanto Sado requalifica espaço 
público descaracterizado. Na União das Freguesias de Setúbal, as condições melhoraram em nove escolas.
17 SEGURANÇA Plataforma de resiliência junta em cooperação empresas, instituições e agentes de proteção civil. Região     
da Arrábida, repartida por Setúbal, Palmela e Sesimbra, regista a menor área ardida dos últimos dez anos.
18 PLANO CENTRAL Município não desarma na luta contra a Covid-19. Apesar da melhoria no risco de infeções, mantém 
ativa a estratégia de segurança e de apoio à atividade comercial, enquanto continua a garantir o acesso à cultura.
20 TURISMO Albarquel eleita a melhor Praia Acessível 2020, resultado de um investimento que lhe permite ser fruída por 
todos. Uma nova casa dedicada ao setor turístico, em plena Praça de Bocage, divulga e promove o melhor da região.
22 CULTURA Festival de cinema musicado, distinguido com prémio europeu, volta a surpreender público. Festa da 
Ilustração regressa à capital mais ilustrada do país, um território que mantém estatuto de centro da música ibero-americana.
25 EDUCAÇÃO Aposta na melhoria contínua do parque escolar prossegue com novos investimentos em leque alargado          
de escolas. Autocarro itinerante da fundação La Caixa partilha ciência e brincadeiras com as crianças.
26 SAÚDE Autarquia colabora ativamente na promoção da vacinação gratuita para a gripe em postos descentralizados            
no território. Luta contra o cancro une esforços em nova iniciativa para dinamização de ações de prevenção e sensibilização.
27 CIDADANIA Talentos artísticos ganham mais ferramentas em novo estúdio de som e imagem dinamizado no âmbito        
do Nosso Bairro, Nossa Cidade. Oficina comunitária na Bela Vista partilha experiências na área da construção civil.  
28 DESPORTO Última etapa em linha da edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta consagra em Setúbal português 
António Carvalho. Estádio do Bonfim, agora integrado no património municipal, recebe visita técnica camarária.
30 ACADEMIA Ferramenta digital baseada em algoritmos de inteligência artificial avalia ideias criativas de negócio. 
Instituto Politécnico de Setúbal abraça novos desafios do conhecimento e constitui-se como campus europeu.  
31 RUMOS Filipe Oliveira, 38 anos, é um músico sem fronteiras. Guitarrista da “pesada” na banda “More Than a Thousand”, 
deixou uma marca no metal português, foi ilustrador, dos bons, e agora dá cartas na produção e engenharia de som.
32 RETRATOS A dura profissão de calceteiro é cada vez mais rara e nos serviços municipais já só há apenas três. Uma 
atividade identitária do país, à qual a autarquia presta homenagem em mostra no Museu do Trabalho Michel Giacometti. 
33 INICIATIVA Centro Municipal de Atividades Subaquáticas mostra, a partir do Parque Urbano de Albarquel, património 
invisível da Arrábida. Mergulhos desportivos, com vertente formativa, são dinamizados pela associação SulSub.
34 MEMÓRIA Surtos epidémicos em estado de guerra dizimaram mais pessoas em Setúbal dos que os próprios conflitos.    
Os Descobrimentos foram um mar de oportunidades para uma terra que já teve mais do que um concelho.
36 PLANO SEGUNTE Mercado do Livramento está prestes a comemorar 145 anos de existência e prepara um programa           
a condizer. As personalidades que se destacaram na área do desporto são distinguidas em gala especial. 
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quem faz história são os que fazem muito mais do que sonhar; que fazem muito mais do que apenas 
comentar a realidade.
Fazer história é meter as mãos na realidade! 
É deixar marca perene nas nossas vidas e nas vidas dos que hão de viver nos tempos que estão 
para vir.
Não se faz história sem assumir riscos; sem coragem nem arrojo.
quando celebrámos, em outubro de 2020, a reabertura oficial do Museu de Setúbal e do Convento 
de Jesus, assinalámos a coragem e o arrojo de todos os que meteram as mãos na realidade para 
edificar um pouco mais da longa história deste monumento que é nacional, mas que é, mais do que 
tudo, fonte do orgulho de ser setubalense, de ser sadino.
Porque foi preciso coragem e arrojo para vencer todos os obstáculos que foram criados; para 
ultrapassar as barreiras que alguns, por mero cálculo conjuntural, quiseram levantar para impedir 
a concretização deste extraordinário feito.
Fazer história é meter as mãos na realidade!
Será daqueles que deitaram mãos a esta obra que as gerações vindouras se recordarão.
Depois de mais de duas décadas de encerramento forçado, de dezenas de anos de desleixo, 
degradação e de tentativas de valorização falhadas, devolvemos a Setúbal e ao mundo este 
extraordinário marco histórico, esta fabulosa peça de arquitetura que, como o Sado, a Arrábida, 

Bocage e Luísa Todi, é elemento central da cultura e da identidade 
setubalense.
Muitos se lembram ainda do parque de estacionamento esburacado 
e enlameado, com um Cruzeiro no meio, em que se converteu, até à 
década de noventa do século passado, o largo que acolhe o Convento; 
da tentativa falhada de reabilitação que se seguiu e que a cidade rejeitou 
e, infelizmente, maltratou.
Na memória de muitos está ainda a função que o Convento de Jesus 

desempenhou como hospital até 1959, para, pouco depois, ser transformado no Museu da Cidade. 
No pós-25 de Abril, os claustros do Convento foram o centro cultural de uma cidade sedenta de 
coisas novas. Encerrado em 1992 para evitar a progressão dos males que minavam o monumento, 
a verdade é que não houve, nos anos que se seguiram, suficiente capacidade, ou até a necessária 
vontade, para inverter a degradação e promover a devolução do Convento de Jesus à cidade.
A partir de 2002, a requalificação deste monumento não dependente da tutela municipal foi, ainda 
assim, assumida como objetivo central da gestão do município. Este é um aspeto muito importante, 
uma vez que a autarquia assumiu a missão de tudo fazer para dignificar o Convento de Jesus, 
de acordo com o que a cidade exigia e merecia. Fê-lo mesmo sabendo que a responsabilidade 
de resolver o problema era do Poder Central.
Foram necessários dez anos, inúmeras reuniões feitas de avanços e recuos, pressões públicas, 
movimentos de opinião, muita perícia negocial e, reconheçamos, vontade política de quem, 
por vezes, esteve do outro lado das negociações, para que conseguíssemos, em 2012, dar o passo 
fundamental que iniciou o caminho que nos trouxe até aqui.
Esse foi o ano em que, por via de um protocolo de cedência de utilização do Convento de Jesus, 
celebrado entre a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Setúbal, 
foi cedido à autarquia o projeto de execução e todos os elementos do processo de candidatura relativo 
à empreitada de Recuperação e Valorização do Convento de Jesus para preparação do procedimento 
de adjudicação da obra.
A partir daqui fizemos o caminho que nos conduziu até outubro passado, quando assinalámos 
também a conclusão da obra de requalificação do magnífico largo que envolve o monumento, 
que poderá, finalmente, ser entendido como espaço de fruição pública aberto a todos e a todas, 
um espaço agradável que valoriza o Convento e todo o centro da nossa cidade.
Esta é uma obra que hoje aplaudimos em uníssono; que assumimos, unanimemente, como 
necessária para fortalecer a nossa identidade como cidade e para valorizar um património 
arquitetónico e histórico incomparável e insubstituível.
Mas também é verdade que, ao longo deste complexo processo em que a autarquia assumiu 
a responsabilidade de requalificar um património que é nacional, e que o Poder Central abandonou, 
houve quem quisesse criar dificuldades à realização da obra; houve quem tivesse preferido que 
ela não se realizasse, demonstrando uma visão muito limitada do que deve ser o interesse público 
e de Setúbal.
Agora, é tempo de fruir e utilizar o Convento reabilitado e de deixar para trás quem apenas 
está preocupado consigo próprio.
Porque, insisto, será daqueles que deitaram mãos a esta obra que as gerações vindouras 
se recordarão.

Fazemos história

Será daqueles que deitaram 
mãos a esta obra que as gerações 

vindouras se recordarão

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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O Convento de Jesus, espaço que dá casa ao Museu de Setúbal, reabriu ao público em outubro depois de obras profundas 
de restauro, requalificação e renovação do interior. Os trabalhos estenderam-se à área circundante do monumento onde 
foi assinada a ratificação do Tratado de Tordesilhas

As comemorações da reabertura 
do renovado Museu de Setúbal/
Convento de Jesus foram assinala-
das com um programa cultural nos 
dias 10 e 11 de outubro, com vários 
apontamentos artísticos.
O evento celebrou o regresso de 
visitantes ao espaço e foi marca-
do por uma cerimónia oficial no 
dia 10, com presença, entre outras 
individualidades, de D. Afonso e 
D. Isabel de Bragança, do príncipe 
Lorenzo de Medici, do bispo de Se-
túbal e do presidente da Câmara de 
Tordesilhas, Espanha.
O Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, endereçou uma 
mensagem na qual louvou “o empe-
nho de todos os que contribuíram para 
esta importante obra de requalifica-
ção e dignificação de um monumento 
histórico que é património nacional e 
parte integrante da História de Portu-
gal”.
Esta segunda fase projeto de pre-
servação, restauro e requalifi-
cação do monumento nacional é 
resultado de uma intervenção lide-
rada município, que assumiu uma 
responsabilidade da competência 

Joia conventual 
reabre ao público

da administração central. “Graças à 
perseverança e apoio incondicional da 
Câmara Municipal de Setúbal, com a 
colaboração da Diocese de Setúbal e 
de uma equipa técnica de profissio-
nais incansáveis, foi possível concre-
tizar esta intervenção nos claustros 
e Igreja do Convento de  Jesus, mas 
também na zona envolvente, desde os 
jardins ao Largo de Jesus”, sublinhou 
o chefe de Estado.
A presidente do município, Maria 
das Dores Meira, no discurso pro-
ferido na cerimónia de reabertura, 
afirmou que, “ao longo deste comple-
xo processo em que a autarquia assu-
me a responsabilidade de requalificar 
um património que é nacional, e que 
o poder central abandonou, houve 
quem quisesse criar dificuldades à 
realização da obra, quem tivesse pre-
ferido que ela não se realizasse, de-
monstrando uma visão limitada do 
que deve ser o interesse público e de 
Setúbal”.
A autarca destacou que a recupe-
ração do monumento nacional 
obrigou a ter “coragem e arrojo, para 
vencer todos os obstáculos que foram 
criados e para ultrapassar as bar-

reiras que alguns, por mero cálculo 
conjuntural, quiseram levantar para 
impedir a concretização deste extraor-
dinário feito”.
Sneska Mihailovic, secretária-ge-
ral da Europa Nostra, federação 
pan-europeia para o património 
cultural europeu, endereçou uma 
mensagem especial de felicitações. 
“Nós e o nosso parceiro Instituto do 
Banco Europeu de Investimento con-
gratulamo-nos pelo facto de o Con-
vento de Jesus ter deixado constar 
da lista dos sete monumentos mais 
ameaçados da Europa, para se tornar 
agora numa das maravilhas da Euro-
pa a visitar e a descobrir.”
Ao destacar que este espaço sadino 
foi transformado num relevante 
centro cultural para encontros e 
reflexões sobre questões euro-
peias, Sneska Mihailovic realçou 
que é, assim, “uma excelente prova 
de que o património cultural é uma 
ponte preciosa entre o passado, o pre-
sente e o futuro da Europa”. 
O rei de Espanha, D. Filipe VI, fez 
questão, também, de remeter uma 
mensagem de felicitações a Setúbal 
pela intervenção que agora permite 

a reabertura ao público dos espaços 
conventuais e museológicos.

Passado preservado

O resultado do projeto de preser-
vação efetuado na segunda fase das 
obras no Museu de Setúbal/Con-
vento de Jesus é visível em diver-
sos espaços e salas, assim como na 
construção de um novo edifício para 
a área técnica do Museu de Setúbal.
A galeria de exposições do primeiro 
piso foi reaberta ao público, assim 
como a Sala do Coro Alto e, no rés do 
chão, a Sala do Capítulo e os Claus-
tros.
Foi ainda executada toda a envol-
vente exterior do convento, assim 
como o Deambulatório, a cafetaria, 
duas salas, a Sala da Roda e instala-
ções sanitárias.
O sistema composto de reboco à 
base de cal para o revestimento ex-
terior do edifício foi enriquecido 
com cortiça, incorporando, assim, 
capacidades desumidificantes e de 
isolamento térmico e acústico.
Em simultâneo, na Igreja de Jesus 
procedeu-se a uma intervenção de 
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luminotécnica, destinada a melho-
rar a eficiência energética do edifí-
cio e, também, a destacar todos os 
elementos arquitetónicos e deco-
rativos que definem as três naves do 
templo e da capela-mor. 
No exterior, o Largo de Jesus, espaço 
público defronte do edifício con-
ventual, foi totalmente renovado. 
A intervenção resultou em amplas 
zonas com uma fonte em espelho e 
um jardim arborizado e relvado em 
volta do cruzeiro do Largo de Jesus, 
que foi relocalizado para a posição 
original. 
De assinalar ainda a criação de 
um parque de estacionamento nas 
traseiras do convento, na zona do 
Montalvão.
“Depois de mais de duas décadas de 
encerramento forçado, anos de des-
leixo, degradação e de tentativas de 
valorização falhadas, devolvemos a 
Setúbal e ao mundo este extraordiná-
rio marco histórico, esta fabulosa peça 
de arquitetura, que, como o Sado, a 
Arrábida, Bocage e Luísa Todi, é ele-
mento central da cultura e identidade 
setubalense”, sublinhou a presidente 
da autarquia. 

A cerimónia oficial de reabertura do Museu de Setúbal/Convento de Jesus, nos 
dias 10 e 11 de outubro, incluiu visitas guiadas às instalações museológicas, en-
riquecidas com apontamentos musicais e cénicos. 
O momento contou com a atuação da violoncelista Maria Clara Batista, da Aca-
demia de Música e Belas-Artes Luísa Todi. No dia 10, à noite, em duas sessões, 
houve o videomapping “Convento de Jesus”, espetáculo multimédia da autoria 
de Ocubo, com imagens em grande escala projetadas na fachada principal.
Entre as duas sessões deste espetáculo de grande impacte visual que contou a 
história do monumento, Rodrigo Leão deu um concerto, com a participação do 
grupo local Coro Feminino TuttiEncantus.
O bispo de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho, celebrou uma missa na Igreja de 
Jesus no dia 11 de manhã e, à tarde, houve uma atuação do Coro Setúbal Voz. 
As visitas guiadas ao público em geral foram animadas pelas participações das 
companhias cénicas GATEM – Espelho Mágico, Teatro Estúdio Fontenova, TAS 
– Teatro Animação de Setúbal e TOMA – Teatro Oficina Multi Artes.
As celebrações incluíram ainda “quadros Vivos de Caravaggio”, uma encenação 
de Ricardo Barceló que reuniu vários atores que representaram ao vivo pinturas 
famosas.

Música, teatro 
e quadro vivos

Percurso penoso
Foi conotado de abandonado e esteve fechado ao público várias vezes nas últimas 
décadas, sendo que cerca de vinte anos seguidos, por conta da degradação pro-
vocada pela passagem do tempo que o levou a correr o risco de ruína.
O Convento de Jesus, fundado em 1490, um dos marcos da arquitetura manue-
lina, é monumento nacional desde 1910 e European Heritage Label da Comissão 
Europeia desde 2011. Tem no interior uma das joias da região e do país, uma 
igreja feita em brecha da Arrábida.
A Câmara Municipal de Setúbal, insatisfeita com o processo de degradação do 
mais importante monumento do concelho, assumiu, por protocolo, a tutela do 
Convento de Jesus, liderando o processo das obras que, nos últimos oito anos, 
permitiram reabri-lo.
Em 2013, foi nomeado pela federação pan-europeia de património cultural Eu-
ropa Nostra como um dos sete monumentos mais ameaçados na Europa. 
O projeto de requalificação do Museu de Setúbal/Convento de Jesus, assinado 
pelo arquiteto Carrilho da Graça, inclui três fases de intervenção, representan-
do um investimento global de quase 8 milhões e 750 mil euros, do qual a autar-
quia assume metade do valor, advindo o restante de fundos europeus.
A primeira intervenção, realizada entre 2012 e 2015, num investimento de 3,6 
milhões de euros, incidiu na recuperação estrutural de todo o convento, com 
execução da cobertura e restauro da ala poente. 
A segunda etapa das obras, entre 2017 e 2020, permitiu que voltassem ao usu-
fruto do público novos espaços reabilitados, como a salas do Coro Alto e do Ca-
pítulo, Claustros e Igreja. Uma requalificação que se estendeu ao espaço exterior 
e que transformou completamente o espaço circundante do Largo de Jesus. 
Concluída a segunda fase das obras, a terceira está já a avançar, depois de a Câ-
mara Municipal de Setúbal ter adjudicado em outubro a empreitada de recupe-
ração das alas norte e nascente do monumento. 
A obra, um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros, visa finalizar a recu-
peração do Convento de Jesus, com a execução de trabalhos no interior das salas 
expositivas localizadas nos pisos 0 e 1. Inclui o alargamento da área expositiva e 
beneficiações no pátio do claustro.
Na cerimónia da reabertura do convento, Maria das Dores Meira anunciou que a 
Câmara Municipal de Setúbal estava a desenvolver os procedimentos finais para 
a consignação das obras da terceira e última fase do projeto de recuperação do 
Museu de Setúbal/Convento de Jesus.
Trata-se de uma candidatura ao POR Lisbo@2020, destinada à recuperação do 
interior das salas expositivas das alas norte e nascente e a projetos de conserva-
ção e restauro, museografia e iluminação.
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LAVABO
No canto noroeste do claustro, em frente do refeitório, 
localiza-se o lavabo, de planta quadrangular e coberto por 
abóboda, que servia para lavagem das mãos das freiras, como 
gesto de purificação, antes da entrada no refeitório para as 
refeições e antes das orações. No canto exterior tem adossado 

um contraforte de ângulo, característico dos edifícios tardo-
-góticos. A saliência principal deste contraforte é dada por 
uma gárgula antropomórfica. A figura aponta para a “Maçã 
de Adão”. Sobre a gárgula, existe um relógio de sol. O espaço 
central do lavabo é ocupado por uma bacia, talhada em 
octógono e forrada a azulejos azuis e brancos valencianos e 
azulejos hispano-mouriscos. 

SALA DO CAPÍTULO
Na Sala do Capítulo eram eleitas as abadessas e demais 
cargos conventuais. Deliberava-se sobre a administração 
da casa e a admissão de noviças e professas e celebravam-se 

festas, como a da Anunciação e a do Natal. É nesta sala que 
está a sepultura de Justa Rodrigues Pereira, fundadora do 
Convento de Jesus. Construção de classicismo depurado, 
faz valer o revestimento azulejar do chão e as paredes como 
elemento dinâmico num conjunto dominado por valores 
estáticos, que a pintura do teto e a pintura que estaria no 
altar mostram. A pintura do altar “Cristo a Ser Desatado da 
Coluna”, atualmente em exposição na Galeria Municipal do 
Banco de Portugal, será reposta nesta sala após a terceira 
e última fase das obras do Convento de Jesus. O teto tem 

uma pintura contemporânea das obras de 1582 do mestre 
arquiteto António Rodrigues, sobre madeira pintada a 
têmpera, de composição artística em caixotão, com as figuras 
separadas por molduras pintadas. Tem uma imagem central 
de um arcanjo rodeada por outras com santos da ordem e 
representações de Santa Isabel, Santa Inês, Santa Clara e 
Santa Coleta. 

pr
im
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Saber do convento 
antes de lá ir dentro

CLAUSTRO
O convento desenvolve-se em torno deste quadrado de 33 
metros de lado, com um jardim sagrado refrescante graças 
à fonte central e à vegetação. As arcarias das galerias são 
compostas por arquivoltas de arcos de tipologias diversas. 
Apoiam-se em colunas com capitéis de volumetria octogonal, 
que assentam nos muretes. A cor e a textura da brecha da 
Arrábida dos arcos e colunas contrastam com o branco 
da alvenaria caiada das paredes. O claustro constituía 

lugar propício à oração e prestava-se também ao repouso 
espiritual. Até 1772, os enterramentos das freiras eram 
realizados nas alas nascente e sul, após o que, com a alteação 
do piso, apenas a ala nascente do claustro passou a ser 
utilizada com esse fim. Na intervenção arqueológica realizada 
nessa ala, foram exumados 13 esqueletos. Associados 
às inumações, identificaram-se, entre outros, contas, 
crucifixos, medalhas, alfinetes de mortalhas, colchetes e 
botões.

As galerias e os espaços do Museu de Setúbal/Convento de Jesus contam uma história rica e variada, perpetuada e conservada pelo tempo 
e que, graças à conclusão da segunda fase das obras promovidas pelo município, já podem, nalguns casos, ser visitadas pelo público.
O monumento, aberto neste período de inverno de terça-feira a sábado das 10h00 às 18h00 e ao domingo das 15h00 às 19h00, dinamiza 
um circuito, em visitas guiadas ou a título individual, com passagem por pontos de interesse, que, em conjunto, formam um circuito 
museográfico.
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O estudo radiológico permitiu identificar um cálculo renal, 
possível causa do óbito.

CORO BAIXO
Na segunda fase das obras de reabilitação do Convento de 
Jesus foi feito o reforço estrutural das paredes e do piso da 
sala do Coro Alto. Consequentemente, todo o património, 
altares e oratórios, relicários, cadeiral, pavimento e 
revestimentos azulejares, foram retirados para a intervenção 
de reforço da sala. No decorrer dos trabalhos de preparação 
para a aplicação das vigas para suporte do pavimento, foi 
possível verificar que, quando foram construídos o arco e 

a abóboda de berço, foi desmantelada uma outra estrutura, 
mais antiga, sob a sala do Coro Alto. Constatou-se que fora 
coberta por abóboda, assente sobre arcos abatidos, com 
nervuras em brecha da Arrábida. As aberturas no pavimento 
do Coro Alto, que se optou por manter no fim da reabilitação 
do espaço, permitem ver os arranques da abóboda e 
respetivas nervuras dessa antiga cobertura.

IGREJA
O Convento de Jesus foi fundado em 1490, por iniciativa de 
Justa Rodrigues Pereira, e acolheu, sob o orago do nome de 
Jesus, religiosas da Ordem de Santa Clara – ramo feminino 
da Ordem de São Francisco de Assis. A obra, em estilo 
manuelino, está atribuída ao mestre Diogo de Boitaca. 
Escavações arqueológicas em 1989 fundamentam que a 
Cabeceira e o Corpo da Igreja conventual foram construídos 
na mesma fase de obra. A igreja apresenta três naves, cujos 
arcos divisórios assentam sobre colunas torsas em brecha da 
Arrábida. Identifica-se como um espaço unitário, iluminado 

de forma homogénea através de dois janelões e do portal. 
A sua cabeceira eleva-se sobre o corpo. Na sua edificação, 
utilizaram-se soluções inovadoras, tornadas, posteriormente, 
comuns no estilo manuelino: arcos de volta perfeita, em 
substituição de arcos de ogiva, abóbadas assentes sobre arcos 
abatidos, redes de nervuras, o motivo torso na configuração 
das colunas, nos arranques da abóboda da capela-mor e 
nalgumas das suas nervuras, elementos decorativos como as 
meias-esferas e os chanfros papo-de-rola. 

Os bustos-relicários apresentam um óculo, ou orifício no 
peito, rodeado por um género de moldura oval, onde eram 
colocadas as relíquias dos santos, normalmente fragmentos 
de osso.

REVESTIMENTOS AZULEJARES
Nas paredes do Convento de Jesus encontram-se 
revestimentos azulejares de padrão polícromo do séc. XVII, 
em “estilo tapete”. Estão forradas por padrões distintos 
na parte superior e na parte inferior. O “estilo tapete” 
caracteriza-se, igualmente, pelas guarnições que contribuem 
para o efeito de analogia com as tapeçarias. Na Igreja, o altar 

lateral à porta da entrada mantém o frontal em azulejos 
pintados do séc. XVII, imitando motivos rendados e tecido 
adamascado. É provável que outro altar, oposto a este em 
relação à porta de entrada, apresentasse a mesma tipologia 
decorativa na respetiva mesa, pois o museu detém conjuntos 
soltos de outros frontais de altar em azulejo. Alguns desses 
azulejos foram reutilizados em época indeterminada no 
preenchimento de faltas nas paredes. 

ORATÓRIOS
Os seis oratórios apresentam influências de diversas épocas. 
O do lado esquerdo representa o Calvário, mais propriamente 
a Descida da Cruz, com a presença de Maria Madalena, uma 
outra Santa Mulher, José da Arimateia e Nicodemos, em que a 
pintura de fundo era completada por uma escultura de Nossa 
Senhora da Piedade (Nossa Senhora com Jesus morto nos 
braços). O do lado direito, que mantém a mesa de altar do 
século XVII revestida a azulejos, apresenta outra pintura, que 
seria igualmente completada por uma escultura, neste caso 
de Nossa Senhora, representando a Assunção da Virgem. 
Nesta tela, os sete arcanjos estão dispostos de forma a 
ladearem a figura da Virgem. No céu destacam-se a Pomba do 
Espírito Santo e a figura de Deus Pai, abrindo os braços para 
receber Maria. Ao redor desta tela encontram-se pequenas 
pinturas com representações, legendadas em latim, de 
vários atributos da Virgem Maria, conhecidos como Litania 
ou Ladainha da Virgem. O oratório da parede norte, datado 
de 1749, integrou um conjunto de pinturas de pequenas 
dimensões, dos séculos XV (final) e XVI, de escola flamenga 
e portuguesa, atualmente expostas no circuito expositivo 
do museu. O oratório na parede sul, com mesa de altar e 
ornamentação em talha dourada revivalista, do final do século 
XIX ou início do século XX, apresentava um fundo liso em 
madeira, que, até à recente obra de conservação e restauro, 
tapava um nicho antigo com pintura mural ornamental.

MÚMIA
Trata-se de uma menina, com idade entre 18 e 24 meses, 
transferida do Convento de São João de Setúbal em 1834, 
quando as freiras se mudaram para o Convento de Jesus em 
consequência do Decreto de Extinção das Ordens Religiosas. 
Está identificada como sendo filha de D. Jorge de Lencastre, 
mestre da Ordem de Santiago, filho ilegítimo do rei D. João II. 

SALA DA RODA
Esta sala é assim denominada por ter na sua parede nascente, 
que dá com a Igreja, vestígios de uma abertura de janela, 
interpretada como sendo a roda das esmolas. Como o 
nome indica, seria por esta abertura que eram dadas as 
esmolas ao convento. A Sala da Roda foi alvo de grandes 
obras e alterações no final do século XVI, que mudaram 
completamente a configuração desta e da sala acima, o Coro 
Alto.

REFEITÓRIO
Esta sala corresponde ao refeitório conventual, situado junto 
das cozinhas, com bancos corridos, de alvenaria, forrados 
a azulejos azul e branco e teria disposta em U uma mesa a 
acompanhar os assentos. Ao longo do tempo, as abadessas 
foram realizando obras de beneficiação no convento e, sobre 
o refeitório, não há indícios de como seria esta sala nos 
primeiros 100 anos da sua utilização.

CORO ALTO
O interior do Coro Alto, sala localizada no piso superior, 
ilustra a ocupação humana do convento ao longo dos séculos 
em que aí viveram as religiosas. As freiras diligenciaram 

sempre, com esmolas, patrocínios, ou entre elas mesmas, 
os fundos para se efetuarem as alterações que se mostravam 
necessárias ou desejadas. No interior, podemos encontrar 
adições de variadas épocas, inclusive do final do séc. XIX 
e início de XX, quando já não havia vida conventual. Nesse 
período, o edifício acomodou, até 1959, o hospital gerido pela 
Santa Casa da Misericórdia de Setúbal.

PORTAS DA GRADE DE COMUNICAÇÃO 
COM A IGREJA
As portas para a grade do Coro Alto são revestidas por um 
conjunto de 12 pinturas, representando figuras de santos, 
além da fundadora do convento, que seguem um modelo 
protobarroco de escola regionalista, nalguns casos ainda 
com influência tardo-maneirista. Está decorada com 

singelos ramos de roseira, com rosas abertas e outras ainda 
em botão, e pintados sobre fundo dourado. A fundadora do 
convento, Justa Rodrigues Pereira, ocupa a ponta da direita 
da fileira inferior do conjunto. Sobre a grade, há uma pintura 
a óleo sobre tela de linho, do séc. XVII, coroada por uma 
sanefa em talha dourada do séc. XVIII, que tem como tema 
a transfiguração que Jesus sofre no alto de uma montanha, 
irradiando luz, perante a aparição dos profetas Moisés e Elias 
e a voz de Deus no céu.

RELICÁRIO
O primeiro relicário do Coro Alto foi construído em 1605, 
lateralmente à grade virada para a Igreja do Convento de 
Jesus, com nichos onde foram colocadas as relíquias de 
santos. Essa estrutura seria destruída no terramoto de 1755, 
sendo substituída em 1760 pela atual, ao estilo rococó.           
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Setúbal continua na rota da transformação urbana. A requalificação da Avenida dos Combatentes 
é um dos mais recentes exemplos. Uma profunda operação que confere novas soluções de conforto 
e mobilidade, pedonal e rodoviária, incluindo duas novas rotundas

As avenidas 22 de Dezembro e dos Comba-
tentes da Grande Guerra e a Praça Almirante 
Reis são beneficiadas numa operação urba-
nística para melhoria da mobilidade rodo-
viária e pedonal, que inclui a criação de duas 
rotundas, num investimento superior a 800 
mil euros.
Nesta intervenção, para reforço das condi-
ções de segurança e acessibilidade, é imple-
mentado um conjunto de soluções contem-
porâneas que garante uma melhor fluidez do 
trânsito automóvel e a criação de percursos 
pedonais acessíveis.
Do leque de ações faz parte a criação de duas 
rotundas, nos dois extremos da Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, uma na in-

estadia junto de zonas de paragens de trans-
portes públicos, com o objetivo de fomentar 
a qualidade do espaço urbano em toda esta 
área.
A execução da empreitada motiva cons-
trangimentos à circulação rodoviária. Deste 
modo, até ao final de março de 2021, o trân-
sito automóvel naquela via será feito apenas 
no sentido Avenida 22 de Dezembro/Avenida 
General Daniel de Sousa.
Esta obra é comparticipada a 50 por cento 
no âmbito do Portugal 2020 e inserida no 
conjunto de requalificações executadas pela 
autarquia para a melhoria da mobilidade e da 
acessibilidade para todos e incremento dos 
modos suaves de transportes.

terceção com a Rua José Pereira Martins, a 
outra com a Avenida 22 de Dezembro, resul-
tado do redimensionamento da Praça Almi-
rante Reis.
A requalificação de pavimentos e a criação 
de uma faixa acessível na zona pedonal são 
outras beneficiações a executar, assim como 
a remoção das barreiras arquitetónicas e a 
reorganização espacial de sinalética, ilumi-
nação pública e mobiliário urbano.
O património arbóreo também é requalifica-
do, com a remoção de árvores em mau estado 
fitossanitário e a plantação de novos exem-
plares arbóreos, de modo a valorizar a diver-
sidade ambiental.
São também criados canteiros com locais de 

As ruas Jorge de Sousa e dos Arcos, no Bairro 
do Montalvão, são requalificadas em operação 
urbanística de larga escala, investimento de 
perto de meio milhão de euros, com con-
clusão prevista para o primeiro trimestre de 
2022, para execução de renovadas infraestru-
turas e novo desenho urbanístico.
As intervenções, a decorrer desde novembro, 
dinamizadas no âmbito da estratégia munici-
pal de reforço da atratividade e da qualidade 
de vida no concelho, começaram pela requa-
lificação das redes de saneamento, drenagem 
e abastecimento de água.
Segue-se a beneficiação do espaço público de 
superfície, com a reabilitação de passeios e 
lancis, com o objetivo de melhorar as condi-
ções de conforto e segurança para transeun-
tes, promovendo, em simultâneo, modos de 
deslocação suaves e ambientalmente susten-
táveis.

Atratividade
reforçada
nos Arcos

Operação renova
Combatentes 

Montalvão regenera vias 
Uma repavimentação melhorou as con-
dições de circulação e segurança rodo-
viária e pedonal em vários arruamentos 
no Bairro do Montalvão. A intervenção, 
executada por administração direta, cen-
trou trabalhos na Rua Fernando Santos e 
na Praceta Manuel Envia, e num troço da 
Rua Oliveira Martins. Nesta beneficia-
ção, realizada em outubro e novembro, 
foram utilizadas setecentas toneladas de 
massas asfálticas para pavimentar mais 
de 800 metros lineares de vias. Acresce 
a beneficiação de um estacionamento na 
Rua Fernando Santos e a pintura de pas-
sadeiras em vários locais do bairro.

Encosta do Forte com obra
A abertura de um concurso para execução 
da segunda fase de uma intervenção de 
reforço da encosta do Forte de São Filipe 
foi aprovado a 4 de novembro pela autar-
quia, com o preço base de 4.374.930,31 
euros. A empreitada tem o suporte de 
candidatura do Programa Operacional 
da Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, cujo financiamento será 
de 75 por cento, e a comparticipação do 
Estado Português em 25 por cento, nos 
termos de protocolo firmado em julho 
entre o município, o Estado Português, a 
Empresa Nacional de Turismo e o Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil.

Bairro recebe pinturas
O Bairro da Cooperativa de Habitação 
Económica Setúbal localizado na zona da 
Praça de Portugal sai beneficiado numa 
operação destinada a melhorar as condi-
ções de conforto e de atratividade urba-
na daquele aglomerado habitacional. As 
antigas cores amareladas das fachadas, 
já esbatidas, ganham novo fulgor, agora 
em tons de cinzento claro, resultado de 
uma intervenção, que inclui reparações 
pontuais, enquadrada no âmbito de con-
trapartidas financeiras do contrato de 
concessão do Complexo Desportivo Mu-
nicipal Supera Setúbal, em construção ali 
perto, na zona da Praça de Portugal.

O novo desenho urbano contempla ainda a 
renovação da estrutura verde, com ações que 
incluem uma nova linha de árvores, medida 
destinada a melhorar as condições de confor-
to climático e a amenizar os volumes edifica-
dos na malha urbana.
A melhoria das condições dos pontos de re-
colha de lixo, a instalação de pilaretes com 
vista à eliminação do estacionamento abusivo 
e desordenado e a definição de novas bolsas 
de parqueamento automóvel fazem igual-
mente parte desta empreitada.

A obra promove a criação de mais um troço 
de ciclovia no lado nascente das ruas Jorge 
de Sousa e dos Arcos, que passa a integrar a 
alargada rede ciclável já disponível na cidade, 
permitindo a ligação entre a Avenida 22 de 
Dezembro e o Parque da Algodeia.
A nível de mobilidade rodoviária, realce para 
a execução de uma ligação mais otimiza-
da entre a Rua Jorge de Sousa e a rotunda da 
Avenida 22 de Dezembro, assim como para a 
repavimentação das ruas Jorge de Sousa e dos 
Arcos.
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Circulação com segurança
As condições de segurança e de mobili-
dade pedonal e rodoviária na Rua António 
José Batista saíram reforçadas depois de 
concluída, em novembro, uma operação 
focada na renovação de passeios. A inter-
venção traduziu-se na requalificação de 
cinco zonas de atravessamento pedonal 
existentes naquele arruamento, com o 
rebaixamento de passeios e a colocação 
de pavimento pitonado nos acessos às 
passadeiras. A obra, executada por ad-
ministração direta, ou seja, com recurso 
a meios técnicos e humanos próprios da 
autarquia, e concretizada no âmbito da 
estratégia de mobilidade para todos, con-
templou ainda a pintura de passadeiras.

Largo de Azeitão beneficiado 
O Largo 5 de Outubro, em Vila Nogueira 
de Azeitão, é reabilitado com a renovação 
de infraestruturas subterrâneas e a bene-
ficiação do espaço público. A obra, a cargo 
do município, orçada em mais de 120 mil 
euros, em curso desde setembro, come-
çou com a renovação das redes de distri-
buição de água e de drenagem, agora se-
parativas, e de águas residuais nas ruas da 
Nogueira e António Porto Soares Franco e 
Largo 5 de Outubro. Depois de concluídas 
as infraestruturas subterrâneas, a Câma-
ra Municipal, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Azeitão, avança para a bene-
ficiação do espaço público de superfície, 
orçada em cerca de 90 mil euros.

Cemitérios mais condignos
Os cemitérios de Vila Nogueira e de Ven-
das de Azeitão foram ampliados com a 
instalação de perto de centena e meia de 
novos ossários, módulos pré-fabricados 
em betão armado, que tornam estes es-
paços mais condignos. Este investimento 
municipal de perto de 40 mil euros per-
mitiu a criação de uma centena de os-
sários no cemitério de Vila Nogueira de 
Azeitão e de 48 no cemitério de Vendas de 
Azeitão. Esta ampliação integrou o leque 
de investimentos qualificadores da rede 
de cemitérios municipais, com o objetivo 
de beneficiar a organização e gestão des-
tes espaços, o que permite homenagear 
os falecidos de uma forma mais condigna.

Acessibilidade aumenta
com repavimentações

Novo desenho urbano
acrescenta qualidade

Renovadas soluções de 
mobilidade, incluindo uma 

nova rotunda, integram o 
futuro desenho das ruas Camilo 

Castelo Branco e José de Groot 
Pombo. Uma obra estruturante 

que inclui a requalificação 
profunda de redes de água 

e saneamento

Um novo desenho urbanístico, com modernas 
soluções de mobilidade, segurança e conforto, 
é concretizado nas ruas Camilo Castelo Branco 
e José de Groot Pombo, resultado de uma ope-
ração em larga escala liderada pela autarquia 
para melhoria da qualidade de vida.
A construção de uma rotunda nas interseções 
das ruas Camilo Castelo Branco, José de Groot 
Pombo e General Gomes Freire, para otimi-
zação do fluxo de tráfego automóvel, é um dos 
destaques da obra, um investimento superior 
a meio milhão de euros, com conclusão pre-
vista para o primeiro trimestre de 2022.
A introdução deste novo nó giratório é acom-
panhada de alterações ao trânsito automóvel, 

com a adoção de sentidos únicos de circula-
ção. Na Rua Camilo Castelo Branco, a circu-
lação passa a ser feita em exclusivo na direção 
sul/norte, enquanto a Rua José de Groot Pom-
bo é feita no sentido norte/sul.
A implementação destes novos sentidos de 
trânsito permite, através da redução da via ro-
doviária, a criação de novas zonas de passeio, 
mais amplas e dotadas de condições de con-
forto e segurança, assim como a definição de 
bolsas de estacionamento longitudinal.
A empreitada, em curso desde o final de no-
vembro, contempla ainda a repavimentação 
das vias intervencionadas, sendo que a calça-
da em granito da Rua Camilo Castelo Branco é 

reaproveitada para pavimento das novas bol-
sas de estacionamento definidas.
A nível de infraestruturas subterrâneas, é rea-
bilitada a rede de abastecimento de água, com 
substituição integral de mais de 1300 metros 
de condutas, incluindo as ligações domésti-
cas, o que permite solucionar problemas re-
lacionados com colapsos estruturais e roturas.
quanto ao saneamento básico, é construí-
da uma nova rede de coletores separativa, ou 
seja, uma para águas residuais domésticas 
e outra para águas pluviais, em cerca de mil 
metros, o que se traduz numa melhoria a nível 
ambiental, a que acresce a execução de novos 
ramais domiciliários.

A Rua Campos Rodrigues, no Bairro da Con-
ceição, centrou os trabalhos de uma obra de 
repavimentação, orçada em perto de 80 mil 
euros, para beneficiação das condições de 
circulação rodoviária e de mobilidade pedo-
nal em mais de um quilómetro de vias.
O novo asfalto foi aplicado também nas ruas 
João Vaz, Dona Ana de Castro Osório e Capitão 
José Pacheco, assim como na Praceta Leonel 
de Sousa e em troços das ruas Alfredo Lima, 
Frederico Nascimento e Gomes Cardim.
Os trabalhos abrangeram ainda a Rua Fran-
cisco Biscaya da Silva, na qual foi executado 
um novo troço viário, anteriormente em terra A Rua da Eurocerâmica, em Brejos de Azeitão, 

é requalificada em operação destinada a me-
lhorar as condições de segurança e de circula-
ção rodoviária e pedonal.
A intervenção, um investimento superior a 
60 mil euros, centra trabalhos no troço da-
quele arruamento compreendido entre a Rua 
Santos Meias e a interseção com a rotunda da 
Estrada Nacional 10.
Os trabalhos, a decorrer desde novembro, 
incluem a execução de passeios e lancis, os 
quais são rebaixados nas zonas de acesso aos 
lotes habitacionais, a par da criação de novas 
bolsas de estacionamento automóvel.
A obra, realizada por fases, com conclusão 
prevista para o primeiro trimestre de 2021, 
contempla ainda a repavimentação do troço 
rodoviário e a repintura de passadeiras.

Mobilidade 
ampliada

batida, para ligação desta via à Rua Campos 
Rodrigues.
A intervenção contemplou também o ram-
peamento de passeios e a aplicação de pavi-
mento tátil nas zonas de passadeiras, a re-
pintura de marcas e de sinalização rodoviária 
horizontal e o ajuste da rede de drenagem de 
águas pluviais.
O reforço das condições de segurança, aces-
sibilidade e circulação rodoviária e pedonal 
foi um objetivo assegurado com a execução 
desta obra, assinalada no âmbito do projeto 
municipal “Ouvir a População, Construir o 
Futuro”. 
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A implementação de um novo pa-
radigma social, assente no tra-
balho em parceria, com os atores 
comunitários a assumirem papel 
ativo na construção de uma nova 
urbanidade, representa a base do 
Plano Estratégico da Cidade do Co-
nhecimento, apresentado a 29 de 
outubro.
A Cidade do Conhecimento é 
um projeto do grupo The Pitroda 
Group LLC, desenvolvido em es-
treita parceria com o município, 
para congregar em Setúbal, numa 
nova área urbana a edificar, entre 
outras valências, polos catalisa-
dores de empresas e instituições 
ligadas à inovação tecnológica e do 
conhecimento.
O presidente da Pitroda Group 
Portugal, Gustavo Miedzir, subli-
nhou no início da apresentação do 
plano, o qual se encontra em ela-
boração pela consultora CEDRU 
– Centro de Estudos e Desenvol-
vimento Regional e Urbano, que a 
Cidade do Conhecimento “é um in-

Cidade aponta ao futuro
Um novo paradigma espreita no horizonte de Setúbal. Um futuro construído de inovação, com um modelo renovado 
de sociedade e de mãos dadas com o desenvolvimento tecnológico. A Cidade do Conhecimento continua a trilhar 
caminho. Agora, tem um plano estratégico e contributos de um conselho consultivo

vestimento que ronda os mil milhões 
de euros”.
O plano estratégico, a melhorar 
com os contributos recolhidos jun-
to do Conselho Consultivo, preten-
de ser a base teórica que irá tornar 
realidade o master plan, documento 
responsável pela execução, no ter-
reno, do processo de construção da 
Cidade do Conhecimento.
“A dimensão do projeto exige que seja 
feito dentro de um quadro de credibi-
lidade e qualidade”, afirmou Sérgio 
Barroso, associado da CEDRU, que 
conduziu a apresentação do Plano 
Estratégico.
O vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal, Manuel Pisco, afirmou que 
a futura Cidade do Conhecimento, 
uma “nova área urbana associada 
a uma indústria do conhecimento”, 
constitui-se como “um novo modelo 
de sociedade local”.
O plano estratégico engloba áreas 
como a mobilidade e a logística, a 
especialização tecnológica, capaz 
de atrair empresas e profissionais 

empresas vão viver, trabalhar, coo-
perar e inovar em conjunto.
O projeto vai englobar a constru-
ção de escritórios, área residen-
cial, hotel, centro de conferências, 
hospital, escolas e universidades, 
zonas comerciais e parques de es-
tacionamento, assim como polos 
de lazer, arte e cultura.
Além do The Pitroda Group LLC e 
da Câmara Municipal, o Conselho 
Consultivo da Cidade do Conhe-
cimento é constituído pelas cinco 
juntas de freguesia do concelho, As-
sembleia Municipal, Administração 
dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 
AICEP Portugal Global, Associação 
da Indústria da Península de Setúbal 
e Área Metropolitana de Lisboa.
BlueBiz Global Park, Centro de 
Emprego e Formação Profissional 
de Setúbal, Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo, Funda-
ção Escola Profissional de Setúbal 
e Instituto Politécnico de Setúbal 
também integram este órgão.

de setores como a nanotecnolo-
gia ou robótica, e o ecossistema de 
inovação, que deverá ter como cha-
ve a construção de um novo centro 
de congressos.
A proteção ambiental é uma for-
te componente. A urbanidade da 
Cidade do Conhecimento preten-
de ser capaz de corresponder, da 
forma mais eficiente possível, às 
atuais agendas da neutralidade 

carbónica, da resiliência climática, 
da biodiversidade e de cidade para 
todos.
O projeto prevê a edificação de in-
fraestruturas modernas, numa área 
de 180 hectares na zona do Vale da 
Rosa, próxima de um importan-
te polo industrial e de serviços do 
concelho, bem como do Instituto 
Politécnico de Setúbal, e assume-
-se como um local onde pessoas e 

A estratégia de rigor e estabilização 
das finanças municipais aliada a um 
investimento promotor da melhoria 
da qualidade de vida no concelho 
marca o Orçamento e Grandes Op-
ções do Plano para 2021 da Câmara 
Municipal.
O documento financeiro, aprovado 
a 18 de novembro em reunião pú-
blica da autarquia, com os votos fa-
voráveis da CDU e contra do PS e do 
PSD, apresenta um valor global de 
139 milhões, 492 mil e 500 euros, 

Ambição com sustentabilidade
dos quais 69 milhões, 208 mil e 300 
euros destinam-se às Grandes Op-
ções do Plano.
O Orçamento, que, comparativa-
mente ao ano transato, regista um 
aumento de 3 milhões, 517 mil e 800 
euros, visa “assegurar a sustentabili-
dade financeira no médio e longo prazo 
no município”, com destaque para “o 
controlo e a redução da dívida total”.
Este instrumento foi elaborado ten-
do por base a não aceitação da trans-
ferência de competências da admi-

nistração central nos domínios da 
educação, da saúde e da ação social.
Já as Grandes Opções do Plano, com 
os objetivos e as intervenções es-
tratégicas da autarquia incluídas no 
Plano Plurianual de Investimentos e 
no Plano de Atividades Municipais, 
assumem uma despesa de 69 mi-
lhões, 208 mil e 300 euros e expres-
sam o modelo de desenvolvimento 
do concelho e, simultaneamente, 
uma estratégia de consolidação das 
contas públicas.
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A Regionalização voltou ao debate público. O desígnio constitucional, sistematicamente adiado há mais 
de quatro décadas, centrou a reflexão, em Setúbal, em conferência que juntou intervenientes de diferentes 
esferas políticas no debate sobre a reforma administrativa 

A autarquia garante o arranque da 
construção da nova Unidade de 
Saúde Familiar de Azeitão, depois 
da aprovação, a 2 de dezembro, em 
reunião pública, de um concurso 
público para a obra, com um pre-
ço-base de 2 milhões, 244 mil e 
259,52 euros e o prazo máximo de 
concretização de 365 dias.
O equipamento, a edificar na Rua 
José Silva Xavier, em Vila Nogueira, 
em terreno municipal com cerca 
2500 metros quadrados, terá dois 
pisos, sendo o térreo ocupado por 
duas alas individuais, para atendi-
mento, e um pátio, enquanto o su-
perior comum é destinado a servi-
ços e zonas técnicas.
Apesar de a construção de centros 
de saúde ser uma responsabilidade 
do poder central e de o Governo não 
ter ainda garantido o financiamen-
to para o projeto, o município, em 
acordo com a Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, assumiu a obra que leva mais e 
melhores cuidados de saúde àquele 
território.

Azeitão
reforça
saúde

O Orçamento do Estado para 2021 
contempla os necessários meios fi-
nanceiros para as obras de amplia-
ção do Hospital de São Bernardo, 
em resultado de propostas apre-
sentadas pelo PCP, já que a versão 
original do documento do Governo 
não tinha inscritas estas verbas.
Mesmo que houvesse decisão do 

Hospital avança com ampliação
Conselho de Ministros de avançar 
com as obras, elas não poderiam 
concretizar-se se as verbas não es-
tivessem previstas no Orçamento, 
o que acontece agora graças à in-
tervenção, na Assembleia da Repú-
blica, deste partido nas negociações 
do documento orientador de toda a 
atividade do Estado para 2021.

Regionalização regressa
ao centro da discussão

A importância da retoma do debate 
sobre a regionalização e o modelo 
em que deverá ser implementa-
da no país foram destacados, a 25 
novembro, na conferência “que 
Regionalização queremos?”, no 
Fórum Municipal Luísa Todi.
A pergunta que intitulou o encon-
tro, organizado pelo Jornal de No-
tícias em parceria com a autarquia, 
deu o mote a uma reflexão sobre 
um “desígnio constitucional prome-
tido e adiado sistematicamente” há 
mais de quatro décadas, como su-
blinhou a presidente do município, 
Maria das Dores Meira.
A autarca recordou que, no refe-
rendo de 1998, “os detratores da re-
gionalização afirmaram com enorme 
carga de demagogia e desonestidade 
política que este processo apenas vi-
sava a criação de nova classe política 
e de mais cargos e benesses para dis-
tribuir”.
Argumentos que constituem uma 
“visão centralista do poder” e que 
têm de ser abandonados para de-
fender as populações, referiu. “O 
que está em causa é criarmos, em 
conjunto, as condições para que o po-
der esteja mais próximo das pessoas 
e seja facilmente responsabilizável e 
passível de ser escrutinado.”
Maria das Dores Meira vincou ain-
da que a regionalização “tem de re-
cuperar centralidade no debate polí-
tico”, considerando que as eleições 

de janeiro são a altura certa para o 
fazer. “É tempo de avançar para a re-
gionalização e fazer desta matéria um 
tema que esteja na ordem do dia.” 
Já o administrador e diretor-geral 
editorial do Global Media Group, 
Domingos de Andrade, realçou o 
facto de a regionalização ser um 
processo “assombrado por contra-
dições, avanços e recuos, cavando o 
aumento do fosso entre as regiões”, 
uma ideia corroborada por outros 
oradores do encontro.
Foi o caso do presidente da Câmara 
Municipal do Porto, Rui Moreira. 
“O país é tão diferente. Com a política 
de proximidade resolve-se melhor os 
problemas dos cidadãos. No primeiro 
abano que tivemos com a pandemia, 

foram os autarcas que estiveram no 
terreno a resolver as questões em que o 
Estado fracassou.”
O presidente do município de Oei-
ras, Isaltino Morais, vincou que a 
aproximação da esfera da decisão 
aos cidadãos constitui “um elemento 
central das democracias modernas” e 
lamentou que o debate sobre a re-
gionalização tenha sido marcado 
por “muitas falácias” ao longo dos 
anos.
O modelo de financiamento para as 
futuras regiões administrativas foi 
o foco da intervenção do presidente 
da autarquia de Loures, Bernardi-
no Soares.
“A falta de regionalização faz-nos 
perder recursos e coloca dificuldades 

à procura de soluções, com prejuízos 
para as populações.”
Já João Cravinho, antigo presidente 
da Comissão Independente para a 
Descentralização, que apresen-
tou um relatório desse organismo, 
frisou que a regionalização “é uma 
oportunidade imperdível para se fazer 
uma reforma profunda da Adminis-
tração Central”.
A conferência incluiu ainda um 
debate com parlamentares do PS, 
PSD, BE, PCP, PAN e PEV, os quais 
discutiram a temática da regionali-
zação sob diversos prismas, quan-
to à viabilidade de execução deste 
projeto político e à forma de o fa-
zer, além dos aspetos associados à 
descentralização.
A descentralização e a regionali-
zação na Habitação foi igualmente 
abordada no encontro, com o ve-
reador do município de Setúbal 
Carlos Rabaçal a defender que a 
“habitação deve e tem de ter centra-
lidade nas políticas públicas”, com 
o Estado a “garantir a construção de 
todo o tipo de habitações, uma vez que 
o sistema público de habitação não 
está sustentado”.
A conferência integrou o ciclo 
Praça da Liberdade, dinamiza-
do ao longo do ano pelo Jornal de 
Notícias. Os painéis debatidos em 
Setúbal foram moderados por re-
presentantes do JN, que transmitiu 
o encontro por streaming.

CAMINHOS. O vereador da Educação na autarquia, Ricardo 
Oliveira, apresentou a 3 de dezembro, no Cinema Charlot, 
na primeira sessão de um ciclo de conferências, experiências 
de escolas e de outras instituições, bem como do município, 
na procura constante de novas soluções e na adaptação aos 
novos desafios colocados no setor da educação. “Setúbal, 
Cidade Educadora: transformar o território com as pessoas” 
deu tema à iniciativa, que surgiu no seguimento do painel 
“Caminhos que se trilham: experiências locais de sucesso”, 
da Conferência Anual de Educação de Setúbal, realizada em 
setembro.

Embora pudesse haver o reconhe-
cimento do Governo da necessi-
dade da obra, a verdade é que, e 
precisamente porque não estavam 
previstas verbas em Orçamento, ela 
não avançou em 2020, ao contrário 
do que foi reiteradamente prometi-
do e garantido.
A autarquia saúda a aprovação des-
ta proposta, assim como a proposta 
apresentada pelo Partido Ecologista 
Os Verdes que permitiu incluir no 
Orçamento as necessárias verbas 
para a construção de instalações 
próprias para a Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de 
Setúbal.
O Executivo municipal vê assim re-
conhecidos os esforços e a pressão 
que tem vindo a desenvolver para 
garantir a concretização destes pro-
jetos que irão reforçar o acesso e a 
qualidade dos cuidados de saúde à 
população do concelho de Setúbal e 
da região.
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Estátua evoca homem generoso

Sessões de cinema, ações de forma-
ção, um espetáculo de teatro e uma 
exposição integraram, de 3 a 10 de 
dezembro, a Semana Temática das 
Deficiências e Incapacidades.
“(In)Visivelmente à Nossa Volta!” 
deu tema à 12.ª edição do evento, or-
ganizado pelo Grupo Concelhio para 
as Deficiências e Incapacidades –

Setúbal, do qual faz parte, entre ou-
tras entidades, a Câmara Municipal.
O evento incluiu, na abertura, a 
apresentação do evento multidis-
ciplinar “O Preconceito Concei-
tuado”, pelo Grupo de Teatro Puzzle 
da  APPACDM de Setúbal, no Luísa 
Todi, que também encerrou o XXI 
Festival ExpressArte.

Uma estátua de bronze com a figu-
ra de D. Manuel Martins, instalada 
no Largo de Santa Maria, perpetua 
a memória do primeiro bispo da 
cidade, ordenado há 45 anos, um 
homem recordado pelo cariz huma-
no e cujo mandato foi marcado pela 

Inclusão com arte

presença ativa e constante junto da 
comunidade. 
A peça, da autoria da escultora Maria 
José Nunes Brito, foi inaugurada a 26 
de outubro pela presidente da autar-
quia, Maria da Dores Meira, e pelo 
bispo de Setúbal, D. José Ornelas 

Carvalho, em cerimónia que contou 
com a presença do bispo auxiliar de 
Lisboa, D. Américo Aguiar, e pelo 
secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, João Costa, entre outros.
A escultura, com perto de dois 
metros de altura, mostra D. Ma-
nuel Martins, de braços abertos 
e defronte para as ruas, “sempre 
disponível para ajudar os que mais 
precisavam”, enalteceu a autarca, ao 
recordar o “homem generoso que em 
tempos exigentes se fez setubalense”.
Maria das Dores Meira fez ainda 
questão de agradecer ao “bispo ver-
melho”, como D. Manuel Martins 
era apelidado, “sinónimo da luta 
contra as desigualdades, a miséria e o 
capitalismo”, por tudo aquilo que fez 
por Setúbal e os valores e o legado 
que deixou na cidade, após o seu fa-
lecimento em 2018.

A cidade vestiu-se de cores ilumi-
nadas para o Natal, com decorações 
festivas de motivos diversos que 
dão mais encanto a ruas e aveni-
das, largos e rotundas, bem como 
a equipamentos e espaços muni-
cipais.
O acender das luzes, a 14 de novem-
bro, marcou o início das comemo-
rações dinamizadas no programa 
da autarquia “Setúbal Christmas 
Fest”, a decorrer até janeiro, com 
várias iniciativas em formato físico 
e online.
Uma celebração, este ano rein-

Natal encanta na cidade 

Setúbal perpetua o espírito de partilha natalícia. Uma árvore gigante, espaços e ruas com decorações iluminadas dão mais encanto 
à cidade. Há cultura e eventos, alguns em novo formato, e promoção do comércio local 

ventada, que persiste em manter 
algumas das tradições mais fortes, 
como a árvore de Natal gigante, 
com mais de 37 metros de altura, 
instalada na placa central da Ave-
nida Luísa Todi, oferecida pelo 
grupo Skep.
Além de presépios no Largo de 
Santa Maria e na Rotunda dos qua-
tro Caminhos, edifícios munici-
pais estão com decorações alusivas 
à época e de portas abertas para vi-
sitas, como os Paços do Concelho, 
Casa da Baía, Biblioteca Municipal, 
Fórum Municipal Luísa Todi e Mu-

seu de Setúbal/Convento de Jesus.
Pontos de interesse da cidade po-
dem ser visitados, até 6 de janeiro, 
em viagem sobre rodas no Comboio 
Setúbal Christmas Fest, com parti-
das sempre a partir da Casa da Baía. 
O Natal em Setúbal também é fei-
to de cultura, incluindo um leque 
de concertos agendados até janei-
ro, em espaços como a Igreja do 
Convento de Jesus e o Fórum Luísa 
Todi.
Destaque, ainda, para o Natal na 
Biblioteca, festa com livros, mú-
sica e dança, e para as campanhas 

“Ofereça Sabores de Setúbal”, para 
aquisição de produtos regionais e 
possibilidade de encomendas por 
telefone em quatro lojas munici-
pais e de apoio ao comércio local.
O comércio local é ainda apoiado 
pelo município numa campanha 
promocional que incentiva as pes-
soas a fazerem as suas compras de 
Natal nas lojas do concelho.
A autarquia decidiu suspender 
duas das iniciativas mais emble-
máticas, devido à Covid-19, o Natal 
no Parque, no Jardim do Bonfim, 
e o Mercado de Natal, na Praça de 
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Bocage. Neste caso substituiu o for-
mato habitual por uma versão onli-
ne, onde os comerciantes divulgam 
as suas criações, nomeadamente a 
nível de produtos regionais e arte-
sanato, em contacto direto com o 
público.
De facto, se as pessoas não po-
dem ir aos eventos, os eventos vão 
às pessoas. Além do mercado, no 
facebook do município há apre-
sentação de receitas em “Doces à 
Mesa”, workshops natalícios “Mãos 
à Obra por Zingarela” e dramatiza-
ções de contos em “Era uma vez”.
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Em dezembro, há abóboras, batata 
doce, repolhos. Há frutos, legumes, 
mel, ervas aromáticas.
Além de saudáveis e de qualidade, 
os alimentos vendidos no Mercado 
Biológico de Setúbal, que se faz no 
Largo José Afonso todas as quintas-
feiras de manhã, contribuem para a 
redução da pegada ecológica da in-
dústria alimentar.
Os produtores biológicos e certifica-
dos escoam as produções. Os clien-

Cem por cento 
certificados. Os 

produtos à venda no 
Mercado Biológico 
de Setúbal dão um 

sabor especial quando 
chegam ao prato. Os 

seis produtores que lá 
vendem atualmente 

têm a importante 
missão de dar mais 

saúde aos clientes... 
e ao ambiente. Todas 
as quintas-feiras, no 
Largo José Afonso, há 

produtos de excelência

tes, esses, só têm a ganhar. Conse-
guem uma alimentação saudável e 
sustentável.
“As pessoas deviam comprar mais este 
tipo alimentos, porque ganham em 
saúde. Todo o conceito inerente ao mer-
cado assenta na redução da pegada 
ecológica”, sustenta uma das vende-
doras deste espaço promovido pela 
Câmara Municipal de Setúbal.
A conversa interrompe-se porque 
Fátima, uma cliente assídua, de ces-

tinho de verga na mão, quer levar 
couves-flores, batatas e nabos para 
a sopa do almoço. “Há uma grande 
diferença entre os produtos biológicos e 
os produtos comprados noutros locais. 
A qualidade dos produtos portugueses 
é tão boa!”, diz a francesa, a viver em 
Portugal há 45 anos.
Mais à frente está Céu Duarte. Há 
nove anos converteu-se em produ-
tora de conservas e picantes inova-
dores através da marca “No Segredo 

Pesca sem desperdício, cumpri-
mento rigoroso dos contingentes 
de apanha das espécies marítimas, 
estabilidade dos preços, aperfei-
çoamento das regras de rastreabi-
lidade.
Estes são alguns dos princípios se-
guidos pela Bivalmar – Organização 
de Produtores, cooperativa setuba-
lense especializada na captura e co-
mercialização de bivalves.
“Quando saem para o mar, os pesca-
dores já sabem que espécies e quan-
tidades vão capturar e a que preço o 
produto vai ser vendido. Os bivalves 
são escolhidos e embalados a bordo e 
depois da passagem pela lota seguem 
de imediato para os compradores na-
cionais e estrangeiros”, aponta o pre-
sidente da Bivalmar, Carlos Pratas.
Este e outros fatores garantiram o 

Cooperativa com gestão modelo continua a crescer

terceiro lugar no ranking 2018 das 
100 maiores cooperativas com ati-
vidade no setor das pescas, aferido 
pela CASES – Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social, en-

das Deus@s”. Uma vez por semana 
vai vender para o Mercado Biológico. 
Os clientes podem comprar pastas 
de cavala e de azeitona, conservas 
de cenoura e de favas ou couves fer-
mentadas.
Também as bancas da Paula e da Rita 
ocupam parte do mercado. A Rita 
trocou as mesas da restauração na 
Suíça pela agricultura biológica em 
Portugal. Ela e o marido compraram 
um terreno e começaram a vender 

hortaliças pelos mercados da região, 
incluindo no de Setúbal.
Paula diz ser “das únicas a vender pera 
rocha na margem sul”. Tem também 
caixas com batatas doce e cenouras, 
repolho... As leguminosas crescem 
num terreno na zona do Poceirão.
Os produtores disponibilizam ainda 
cabazes de vários tamanhos, repletos 
de produtos da época, para entrega 
ao domicílio ou levantamento no 
próprio mercado. Tudo bio? Lógico.

Bom para a saúde e o ambiente

tidade estatal de promoção do for-
talecimento do setor da economia 
social.
A Bivalmar, fundada em 2010, por 
Carlos Pratas, representa a tota-

lidade das vinte embarcações li-
cenciadas para a pesca de bivalves 
como ameijola, amêijoa branca, 
conquilha, navalha e bomboca nas 
águas oceânicas de oeste a sul de 
Portugal.
“Integrar este ranking é um resultado 
que nos orgulha e deve-se à sucessiva 
melhoria da aplicação de boas práti-
cas de gestão”, refere Carlos Pratas.
O dirigente nota que o volume de 
negócios da organização de produ-
tores apresenta uma evolução posi-
tiva, apesar da crise sanitária.
Em agosto, por exemplo, as recei-
tas quase duplicaram em relação ao 
mesmo mês do ano passado, pas-
sando dos 1,8 milhões de euros para 
os 3,5 milhões.
“O aperfeiçoamento das boas práticas 
e a qualidade e segurança com que os 

bivalves de Setúbal se distinguem dos 
restantes da costa continental levou a 
este contínuo aumento do volume de 
negócios.”
A presidente da Câmara Municipal, 
Maria das Dores Meira, visitou a 28 
de setembro a cooperativa para se 
inteirar do novo centro de expedi-
ção, da atividade e das práticas de 
gestão.
Na visita realizada com Carlos Pra-
tas e Carlos Frutuoso, da Bivalmar, 
a autarca conheceu as novas insta-
lações do centro de expedição da 
cooperativa, a operar a partir do 
edifício da Docapesca.
As práticas de gestão e a evolução 
positiva do volume de negócios da 
cooperativa no quadro da atual crise 
sanitária foram igualmente apre-
sentados a Maria das Dores Meira.
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As estações elevatórias do Túnel do 
quebedo foram alvo de uma inter-
venção de limpeza na noite de 30 de 
outubro, no âmbito do conjunto de 
operações de manutenção regulares 
realizadas pela autarquia naquele 
equipamento.
A limpeza dos poços de bombagem 
e câmaras de grades das duas esta-
ções elevatórias de águas pluviais 
do Túnel do quebedo é feita uma 
ou duas vezes por ano, de forma a 

O Túnel do Quebedo é 
alvo de manutenção 

para garantir o correto 
funcionamento da 

infraestrutura fulcral na 
ligação de duas zonas da 

cidade. Uma operação 
com ações de verificação 

de equipamentos 
eletromecânicos, de 
limpeza de sistemas 

de drenagem e de 
conservação de elementos 

de embelezamento 

garantir o correto funcionamento 
destes sistemas que permitem re-
tirar a água das chuvas do interior.
Uma ação realiza-se em setembro 
ou outubro com o objetivo de pre-
parar o ano hidrológico e, em caso 
de necessidade, ou seja, se os poços 
se encontrarem sujos com folhas, 
areias ou outros resíduos, é efetua-
da nova intervenção em fevereiro 
ou março.
A limpeza das estações elevatórias, 

com a duração de cerca de oito ho-
ras, decorre sempre no período no-
turno, de forma a causar o mínimo 
de perturbações na circulação.
A manutenção do Túnel do que-
bedo inclui outras ações de caráter 
regular, como é o caso da limpeza 
exterior dos sumidouros e grelhas 
e a varredura, operação a cargo dos 
serviços municipais de higiene, que 
ocorre pelo menos duas vezes por 
semana.

Estas ações, acompanhadas da pas-
sagem da varredoura mecânica, 
realizam-se com mais regularidade 
na época de chuvas, com o objetivo 
de desentupir os sumidouros no 
caso de se encontrarem obstruí-
dos pela acumulação de resíduos e 
folhas das árvores arrastadas pelas 
águas das chuvas.
Há igualmente a preocupação da 
manutenção preventiva dos equipa-
mentos eletromecânicos, feita uma 

vez por semana para verificar se as 
bombas estão a funcionar correta-
mente e se é necessário proceder à 
reparação ou substituição de peças.
Outro aspeto importante diz res-
peito à manutenção da imagem ur-
bana daquela infraestrutura, como 
a pintura de paredes, tetos e gra-
deamentos e intervenções relacio-
nadas com o reforço e manutenção 
da iluminação pública e com o em-
belezamento da estrutura.

Manutenção regular no túnel

Uma dezena de novos contento-
res semienterrados está disponí-
vel para utilização, desde o dia 2 
de novembro, em vários locais da 
zona sul do Monte Belo, resultando 
numa maior capacidade de depo-
sição de lixo e em mais qualidade 
urbana.
Os novos equipamentos, com um 
volume unitário de cinco mil litros, 
permitem o aumento da capacidade 
de deposição de 26 mil e 400 litros 
para 50 mil litros, um acréscimo de 
perto de 90 por cento, que se traduz 
ainda na otimização da utilização 
dos recursos municipais na recolha 

Operações de limpeza de vegetação 
desordenada em valas e margens 
de ribeiras, com vista à prevenção 
da ocorrência de cheias e ao refor-
ço das condições de segurança, no 
âmbito do corrente ano hidrológi-
co, foram realizadas em vários lo-
cais do concelho.
A intervenção camarária foi con-
cretizada em diversos locais situa-
dos da área nascente, como as zonas 
de Vale do Cobro, do Poço Mouro e 
da Tanoeira.
Os trabalhos englobaram também 
ações em valas e linhas de água de 
zonas do Vale da Rosa e da Caiada, a 

O Tarifário de Gestão dos Resíduos 
Urbanos do Município de Setúbal 
para 2021 mantém inalterados os 
valores definidos em 2020, resul-
tado da sustentabilidade do setor e 
que permite assegurar um sistema 
tarifário indexado ao consumo de 
água e com os mesmos valores da 
tarifa de disponibilidade.
A decisão camarária de 21 de outu-
bro coloca a tarifa de disponibilida-
de para utilizadores domésticos nos 
1,65 euros por mês e nos 8 euros 
para utilizadores não-domésticos 
e prevê um nível único para a tarifa 
de disponibilidade e escalão único 
para a tarifa variável, por tipo de 
utilizador, a qual mantém o valor de 
2020.
Destaque ainda para a manutenção 
de uma tarifa social, no caso dos 
utilizadores domésticos com uma 
isenção do pagamento da tarifa de 
disponibilidade e quanto às pessoas 
coletivas de declarada utilidade pú-
blica com uma redução das tarifas 
de disponibilidade e variável para 
valores iguais aos que são prati-
cados para os utilizadores domés-
ticos.

Monte Belo ganha
novos contentores

Resíduos 
mantêm
tarifário

Limpeza prepara
linhas de água

dos resíduos sólidos urbanos. Es-
tes equipamentos ambientalmente 
mais sustentáveis, mais funcionais 
e com melhor capacidade de inte-
gração na malha urbana melhoram 
as condições de higiene ao retirar 
da via pública um total de 33 con-
tentores convencionais de super-
fície.
Por se tratar de equipamentos ins-
talados no subsolo, onde a tempe-
ratura é inferior à da superfície, 
a deterioração dos lixos e conse-
quente emissão de cheiros é retar-
dada, o que resulta em benefícios 
para o espaço público.

par de outros locais, nomeadamen-
te no território de Azeitão.
A limpeza de valas e de ribeiras é 
feita mecanicamente, com recurso a 
maquinaria especializada para este 
tipo de serviços, enquanto as áreas 
envolventes são intervencionadas 
manualmente com roçadeiras.
A limpeza de vegetação descaracte-
rizada realizada todos os anos pela 
Câmara Municipal de Setúbal tem 
como objetivo prevenir situações 
de cheias no território aquando da 
ocorrência de períodos de pluviosi-
dade intensa e garantir a segurança 
das populações.
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Várzea protege cidade
com os olhos no futuro
O futuro é já hoje. Passo a passo, o Parque Urbano da Várzea ganha novos contornos. Às bacias 
de retenção de águas entretanto criadas, para prevenção e cheias na cidade e que já revelaram 
eficácia, juntaram-se novas árvores e caminhos pedonais. E há mais a caminho 

O presente ano hidrológico já pôs à prova as 
bacias de retenção de águas pluviais criadas 
na zona da Várzea, resultado de uma comple-
xa operação de engenharia hidráulica que se 
traduziu num investimento de 3,5 milhões de 
euros. 
O projeto, a primeira parte daquele que vai 
ser o novo pulmão verde de Setúbal, o Parque 
Urbano da Várzea, foi concretizado ao lon-
go de cerca de dois anos e centrou trabalhos 
na regularização da Ribeira do Livramento, 
uma grande obra de hidráulica, orçada em 2,5 
milhões de euros, a que se junta outra, com-
plementar, de um milhão de euros, num local 
próximo, de regularização do troço final da 
Ribeira da Figueira.
Estes investimentos, liderados pela Câma-
ra Municipal, no valor global de 3,5 milhões 
de euros, resultaram de duas candidaturas a 
fundos comunitários, que obtiveram finan-
ciamentos através do PO SEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos, no âmbito do Portugal 
2020.
As primeiras chuvas intensas comprovam a 
eficácia da regularização. As ribeiras nunca 
encheram nem extravasaram. Significa isto 
que é preciso muito mais pluviosidade para 
que as ribeiras transbordem para as bacias. 
Por outro lado, a água que cai na bacia fica ali 
contida, revelando o aspeto lacustre.
Um “projeto inteligente”, como elogiou o mi-
nistro do Ambiente, João Matos Fernandes, 
que vai muito além da proteção e segurança 
da população e da própria malha urbana, e ao 
qual se aliam as componentes de sustentabi-
lidade ambiental e de lazer. 
O município, ainda que tenha em preparação 
nova candidatura comunitária no valor de três 
milhões de euros para a execução da segunda 
fase de construção do Parque Urbano da Vár-
zea, avança com mais beneficiações, tendo já 
criado mais de dois mil metros de percursos 
pedonais para caminhadas de recreio. 

Em curso está a execução de uma pré-insta-
lação da rede elétrica, a qual vai permitir que 
os caminhos entretanto criados disponham, 
previsivelmente até ao final do ano, de ilumi-
nação pública. 
Em preparação está, igualmente, a execução 
da rede de rega, com dois furos para a irriga-
ção global mas também para alimentar a bacia 
quando não houver chuva. A ideia é fazer um 
lago naturalizado, como na Aldodeia, circun-
dado por passadiços sobrelevados. 
Acresce a valência de sustentabilidade am-
biental, tendo a autarquia já concretizado a 
plantação de mais de um milhar de novas ár-
vores, arbustos e vegetação diversa.
O Parque Urbano da Várzea, projeto-âncora 
na criação de um urbanismo sustentável, en-
volve ainda um conjunto de valências lúdico-
- pedagógicas a instalar no próprio parque e 
impulsiona um leque alargado de requalifica-
ções na área envolvente, com novas soluções 
de mobilidade pedonal e rodoviária.

Uma nova barquinha adquirida pela Câmara 
Municipal de Setúbal reforça a operacionalida-
de dos serviços de manutenção de espaços ver-
des, num investimento de 72 mil e 570 euros. 
O equipamento conta com uma série de es-
pecificidades técnicas que permitem facilitar 
intervenções de arboricultura no espaço pú-
blico, concretamente trabalhos de poda, abate 
e tratamento de árvores e palmeiras de grande 
porte.
Por ser relativamente compacto, o veículo per-
mite uma maior versatilidade de atuação, em 
particular em espaços urbanos e mais confi-
nados e, em simultâneo, agiliza a execução das 
tarefas de arboricultura. 

O lançamento de uma nova publicação, com 
conteúdo informativo em prol do bem-estar 
animal, e uma ação de captura, esterilização e 
devolução de gatos assinalaram o Dia Mundial 
dos Animais.
O Guia dos Direitos e Deveres dos Detentores 
de Animais de Companhia, elaborado pela 
Câmara Municipal de Setúbal, ficou dispo-
nível na página de internet do município a 
partir de 4 de outubro, Dia Mundial dos Ani-
mais, com informação acessível sobre direi-
tos, obrigações e informações úteis para os 
detentores de animais de companhia. 
A autarquia promoveu ainda, a 4 e 5 de ou-
tubro, com apoio da Clínica Patas e Penas, o 
workshop teórico-técnico Gatos CED – Cap-
tura, Esterilização e Devolução, que incluiu 
uma ação de esterilização e desparasitação 
de perto de três dezenas de gatos de rua re-
colhidos em colónias existentes em Praias do 
Sado, Grelhal e Vale da Rasca.
Dos 29 animais intervencionados no CROAC 
– Centro de Recolha Oficial para Animais de 
Companhia, em Poçoilos, 27 foram devolvi-
dos às colónias de origem e os restantes dois 
seguiram para adoção.

Barquinha
intensifica
arboricultura

Bem-estar 
dos animais
valorizado
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Uma operação urbanística liderada pela Junta 
de Freguesia do Sado requalificou um espaço 
público descaracterizado no Bairro da Coo-
perativa de Habitação União Praiense, dotan-
do-o de condições condignas de usufruto e 
segurança para a população.
A obra, executada por fases e com recurso a 
meios próprios da junta, centrou trabalhos 
num terreno em declive existente entre a 
Rua Ferreira de Castro e o Beco das Algas, em 
Praias do Sado, e concluiu o arranjo das in-
fraestruturas públicas em falta.
A intervenção, finalizada em outubro, incluiu 
a construção de um muro de suporte para 
consolidação do talude ali existente, o qual 
recebeu uma nova área ajardinada com sis-
tema de rega, assim como mobiliário urbano, 
nomeadamente bancos.
Esta obra, sinalizada no âmbito do programa 
municipal “Ouvir a População, Construir o 

Um conjunto de beneficiações que materiali-
zou um investimento superior a 160 mil euros 
melhorou as condições de ensino, segurança e 
conforto em nove escolas básicas e jardins de 
infância do território da União das Freguesias 
de Setúbal.
As intervenções, concretizadas entre 2019 e 
2020, foram traduzidas na instalação de no-
vos equipamentos e na beneficiação de edifí-
cios, em particular no que respeita à eficiência 
energética e, entre outras, manutenções e re-
parações pontuais.
Na EB n.º 9 do Casal das Figueiras, com várias 
ações, foi executado um novo pavimento no 
polidesportivo, assim como vários trabalhos 
de beneficiação exteriores, como pinturas e 
reparação de muros.
A nível de eficiência energética, destaque para 
a instalação de novos sistemas de iluminação 
LED na EB n.º 1 do Viso, na EB/JI dos Arcos, 

Operação urbanística
renova espaço público

Investimento reforça
qualidade do ensino

Futuro”, num investimento da ordem dos 45 
mil euros, contemplou a criação de passeios, 
escadas com corrimão e uma rampa. 
“Este era um espaço desgarrado do bairro e que 
agora está condigno para uso da população, 
resultado de um conjunto de ações a nível da 
mobilidade acessível e da segurança”, destaca 
o presidente da Junta de Freguesia do Sado, 
Manuel Véstias.
No âmbito desta operação, que conferiu “uma 
resposta direta às necessidades apontadas pelos 
moradores”, vinca o autarca, foi ainda criada 
uma bolsa de estacionamento automóvel com 
capacidade para oito viaturas e feito o reforço 
da iluminação pública.
Posteriormente, no espírito da participação 
cívica ativa, vão ser melhoradas outras zonas 
nas imediações daquele espaço. “Vamos ver, 
em conjunto com os moradores, o que fazer nos 
espaços que ainda é preciso reabilitar.” 

na EB de Santa Maria da Graça e na EB n.º 3 do 
Montalvão.
O conjunto de investimentos foi também à EB 
n.º 12 das Amoreiras, ao JI das Amoreiras e à 
EB/JI de São Gabriel, nos quais, além da be-
neficiação dos sistemas de iluminação, foram 
executadas intervenções a nível de conforto 
térmico, com a substituição de janelas e portas. 
“A conservação e a manutenção das escolas bá-
sicas e dos jardins de infância são objeto de des-
centralização de competências da Câmara Mu-
nicipal para a União das Freguesias de Setúbal, 
uma prioridade que vamos prosseguir”, afirma o 
presidente da União das Freguesias de Setúbal, 
Rui Canas.
O autarca acrescenta que “o esforço para quali-
ficar as escolas e garantir as melhores condições e 
instalações para alunos, professores e auxiliares 
leva a que a junta de freguesia também invista 
neste objetivo muitos recursos próprios”.

Camarinha mais acessível
Mobilidade, 

segurança 
e conforto 

urbano foram 
reforçados 

no Bairro da 
Camarinha. 

Uma operação 
executada 
em vários 

arruamentos 
e que resultou 

em passeios 
renovados, mais 
estacionamento 

e vias 
repavimentadas

A Rua Adriano Correia de Oliveira, no Bairro 
da Camarinha, saiu beneficiada em operação 
urbana liderada pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião, com um conjunto de ações destina-
das a melhorar as condições de segurança e de 
mobilidade no espaço público. 

“Trata-se de uma zona com infraestruturas enve-
lhecidas e que necessitava de uma requalificação 
profunda, sobretudo ao nível dos pavimentos pe-
donais”, destaca o presidente da Junta de Fre-
guesia de São Sebastião, Nuno Costa. 
A requalificação, executada em parceria com 

a Câmara Municipal, incluiu a reparação das 
áreas de circulação pedonal na Rua Adriano 
Correia de Oliveira, as quais receberam novo 
pavimento, assim como a substituição de la-
jetas em mármore no início da Rua da Cama-
rinha. 
Além da renovação das áreas pedonais, ação 
que contemplou o rebaixamento dos passeios 
junto de passadeiras, foi regularizado e am-
pliado o estacionamento automóvel naquela 
zona, nomeadamente nas praças Professora 
Virgínia Vau e Professor Hernâni Cidade.
Na Praça Professor Hernâni Cidade, a junta de 
freguesia procedeu ainda à reparação do piso 
no parqueamento, ação que englobou a elimi-
nação de caldeiras sem utilidade, enquanto a 
Câmara Municipal de Setúbal assegurou o as-
faltamento dos acessos rodoviários. 
No âmbito desta requalificação, foram coloca-
das massas asfálticas na Rua Fernando Lopes 
Graça, assim como num troço de interseção 
desta com a Rua Adriano Correia de Oliveira.
Nuno Costa sublinha que esta operação dá 
uma resposta direta às solicitações da popula-
ção e está inserida “num dos eixos prioritários de 
intervenção da Junta de Freguesia de São Sebas-
tião, concretamente a melhoria das acessibilida-
des e da mobilidade urbana”.
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A Câmara Municipal de Setúbal assinou, a 24 
de novembro, com perto de uma dezena de 
entidades da região o Memorando de Princí-
pio de Adesão à Plataforma Local para a Redu-
ção do Risco de Catástrofes de Setúbal.
“Assinalamos hoje o arranque para mais uma 
etapa deste processo de fazer de Setúbal uma ci-
dade ainda mais capaz de responder aos enormes 
desafios colocados por grandes catástrofes, uma 
cidade que queremos cada vez mais resiliente e 
mais forte”, sublinhou a presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, 
no final da cerimónia, que decorreu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
A plataforma constitui-se como um espaço de 
trocas e aumento das sinergias locais, ofere-
cendo um valor acrescentado para a prevenção 
e mitigação do risco de catástrofes e de eventos 
climáticos extremos, bem como de adaptação, 
resposta e recuperação aos mesmos.
Além da Câmara Municipal de Setúbal, assi-

Os concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra 
registam, em 2020, a menor área ardida nos 
últimos dez anos, de acordo com dados divul-
gados, a 19 de novembro, no balanço da época 
de incêndios rurais no território abrangido 
pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunici-
pal da Arrábida.
Até 15 de outubro, ao comparar-se os valores 
de 2020 com o histórico dos últimos dez anos, 
verificam-se decréscimos de 52 por cento 
nos incêndios rurais e de 84 por cento na área 
ardida relativamente à média anual.
“Em 2020, registou-se a menor área ardida dos 
últimos dez anos, ou seja, 59,82 hectares, valor 
substancialmente inferior ao de 2019, quando 
arderam 112,24 hectares, e à média dos últimos 
dez anos, que foi de 175,67 hectares”, destacou a 
presidente da Câmara Municipal de Setúbal, 

Região Arrábida reduz fogos

Plataforma de resiliência
A estreita cooperação entre 

empresas, instituições e 
agentes de proteção civil 
é considerada essencial 

para fazer face aos riscos de 
catástrofe. Uma plataforma 
está em formação e algumas 

entidades já assinaram o 
compromisso de adesão

naram o memorando de princípio de adesão 
à plataforma a Infraestruturas de Portugal, a 
GNR, a Capitania do Porto de Setúbal, a dele-
gação de Setúbal da Cruz Vermelha Portugue-
sa, o Centro Hospitalar de Setúbal, a Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Setúbal, a Águas do Sado e o Agrupamento 
de Centros de Saúde da Arrábida.
A estreita cooperação entre empresas, ins-
tituições e agentes de proteção civil é, para 

a presidente do município, essencial para 
alcançar a melhor preparação para fazer face 
aos riscos de catástrofe e daí a importância 
da assinatura do memorando, que constitui 
“mais um passo no caminho de cooperação que 
se constrói dia a dia e com muito diálogo e tra-
balho”.
A autarca lançou o desafio para que outras 
instituições possam aderir e colaborar ativa-
mente nesta estrutura que deverá ficar for-

Maria das Dores Meira, que apresentou o ba-
lanço do Gabinete Técnico Florestal Intermu-
nicipal da Arrábida.
No que respeita ao concelho de Setúbal, re-
gistou-se até 15 de outubro um total de 13,67 
hectares de área ardida, uma diminuição em 
comparação com o ano transato, com o regis-
to de 17,42 hectares de território queimado, e 
com a média dos últimos dez anos, cifrada em 
35,36 hectares.
Os municípios “endereçaram já várias missivas 
ao ministro do Ambiente e da Transição Ener-
gética no sentido de esclarecer a continuação 
do financiamento do Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal da Arrábida”, tendo em conta o 
“caráter essencial e imprescindível para o êxito, 
manutenção e defesa da Serra da Arrábida no 
que diz respeito aos incêndios rurais”.

A população e as instituições do concelho de 
Setúbal foram desafiadas a participar na oi-
tava edição da iniciativa “A Terra Treme”, da 
ANEPC – Autoridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil, dia 5 de novembro, exa-
tamente às 11h05. 
A ação visou capacitar para o modo de agir 
antes, durante e depois da ocorrência de um 
sismo, com a execução de gestos simples de 
proteção.
O exercício coincidiu ainda com a celebração 
do Dia Mundial de Sensibilização para o Risco 
de Tsunami. 
Além da população escolar, presença habitual 
na iniciativa, a ANEPC alargou a reflexão e o 
debate em torno da temática do risco sísmico, 
com a participação de outros setores da socie-
dade civil, de modo a unir esforços e extrair 
sinergias do conjunto de toda a sociedade 
para graus de resiliência, individual e coleti-
va, cada vez maiores.

Preparação
coletiva
para sismo

malmente constituída até outubro de 2021. 
Até lá, o processo de constituição da platafor-
ma passa por outros importantes momentos, 
designadamente a conceção do regulamento 
próprio, com audição e consulta das partes 
interessadas, o qual será posteriormente 
submetido a aprovação pela autarquia.
Segue-se a tomada de posse dos membros e a 
elaboração do Plano de Ação para Implemen-
tação da Estratégia de Resiliência de Setúbal.

“Pense Antes de Clicar” foi o mote de uma 
campanha internacional de cibersegurança, 
em outubro, Mês Europeu da Ciberseguran-
ça, de sensibilização para os perigos da inter-
net e a necessidade de utilização mais segura. 
A iniciativa juntou a Agência da União Euro-
peia para a Segurança das Redes e da Informa-
ção, a Comissão Europeia, os Estados-mem-
bros e mais de três centenas de parceiros de 
vários setores, nomeadamente autoridades 
locais, governos, universidades e associações 
profissionais.
Os riscos associados às tecnologias da infor-
mação e de comunicação, desde cyberbullying, 
proteção de dados pessoais, privacidade digi-
tal e, dada a explosão do comércio eletrónico 
gerada pela pandemia, até fraudes em com-
pras online, estiveram em destaque na cam-
panha.

Campanha
de alerta
na internet
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Concelho não desarma na luta
A batalha contra a pandemia de Covid-19 continua. O cumprimento 

de imposições sanitárias deu resultados e o concelho melhorou ao nível 
do risco de infeções. Como prémio, o alívio das medidas restritivas. Mas 

a guerra continua. Neste novo período crítico para controlo da doença, 
o município voltou a apoiar o comércio e não deixou cair a cultura. 

Sempre em segurança. O mote setubalense faz agora ainda mais sentido: 
desconfinar não é desarmar!
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etúbal mantém-se firme na luta 
contra a pandemia de Covid-19. 
Um trabalho dinâmico e ativo, feito 
com o esforço e empenho de todos, 
traduzido em resultados positivos, 
embora transitórios, como com-
prova a recente descida do conce-
lho no mapa de risco definido pelo 
Governo no Estado de Emergência.
Setúbal está, desde a última atuali-
zação do mapa de risco por infeção 
de Covid-19 em território conti-
nental, a 9 de dezembro, incluído 
no grupo de “risco elevado”, ou seja, 
com uma média entre 240 e 479 
casos ativos por 100 mil habitantes 
nos últimos 14 dias.
Um resultado positivo uma vez que 
o concelho sadino estava inserido, 
desde a definição deste mapa de 
risco, em novembro, o qual é revis-
to a cada duas semanas, no escalão 
de “risco muito elevado”, isto é, com 
uma média entre 480 e 959 casos 
ativos por 100 mil habitantes.  
A descida, em vigor até 23 de de-
zembro, resultado do cumprimento 
pela população das diretrizes im-
postas pela Direção-Geral da Saúde 
para mitigação da propagação da 
doença, traduziu-se no alívio, des-
de o dia 9, das medidas restritivas, 
entre as quais, o dever de recolhi-
mento obrigatório e a proibição de 
circulação.
No concelho de Setúbal, prossegue 
ainda a obrigatoriedade de uso de 
máscara nos locais de trabalho e a 
manutenção dos horários de en-
cerramento dos estabelecimentos, 
às 22h00, exceto restaurantes e 
equipamentos culturais, os quais 
podem funcionar até às 22h30. 
É ainda obrigatório o teletrabalho, 
desde que as funções em causa o 

permitam, que o trabalhador dis-
ponha de condições para as exercer 
e não estejam em causa serviços es-
senciais, e aplicam-se as medidas 
especiais definidas para os perío-
dos de Natal e Ano Novo (ver caixa).

Comércio apoiado

A Câmara Municipal decidiu, a 11 
de novembro, voltar a isentar o co-
mércio local do pagamento de taxas 
de atividade, relativas a novembro e 
dezembro, como forma de minorar 
os prejuízos do setor, à semelhança 
do que já havia acontecido em mar-
ço, no início da pandemia.
A iniciativa, resultante da expecta-
tiva de perda assinável de receitas 
decorrente das recentes medidas 
decretadas pelo Governo, incluiu a 
isenção de taxas devidas ao municí-
pio de ocupação da via pública por 
esplanadas e quiosques e demais 
pagamentos que constituam con-
trapartida da atribuição de conces-
sões.
“Com a adoção destas medidas, o 
município procura dar um contributo 
e estímulo de apoio aos comerciantes 
locais, em particular aos do setor da 
restauração, fortemente penalizados 
com as medidas decretadas pelo Go-
verno, em especial as que dizem res-
peito à proibição de circulação na via 
pública.”
Ainda relativamente ao comércio, 
a autarquia autorizou a antecipação 
do horário da abertura dos esta-
belecimentos comerciais para as 
08h00 nos fins de semana em que 
vigorou à proibição de circulação na 
via pública a partir das 13h00.
A medida, que contou com os pare-
ceres favoráveis da autoridade local 

de saúde e das forças de seguran-
ça, procurou “contribuir para uma 
menor concentração das pessoas que 
pretendam satisfazer as suas necessi-
dades de abastecimento”.

Esforço abrangente

As restrições impostas pelo novo 
Estado de Emergência motivaram 
sacrifícios acrescidos da popula-
ção, com confinamentos seletivos e 
proibições de circulação na via pú-
blica, em particular no período no-

turno, entre as 23h00 e as 05h00, 
que se mantém, e aos fins de sema-
na, a partir das 13h00.
Em face desta realidade e de forma a 
permitir que a cultura continuasse a 
ter lugar permanente no quotidiano 
setubalense, o município procedeu 
a um ajuste da eclética agenda de 
eventos, reajustando o calendário 
de espetáculos com horários aces-
síveis nos vários equipamentos 
municipais.
Exemplo disso é o Mercado de Na-
tal do programa Setúbal Christmas 
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Concelho não desarma na luta

O Centro de Diagnóstico Labora-
torial à Covid-19 e o Atendimen-
to a Doentes Respiratórios dos 
concelhos de Setúbal, Palmela 
e Sesimbra funcionam, desde 
o dia 23 de novembro, em área 
dedicada no Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Se-
túbal.
Estes serviços, anteriormente 
instalados no edifício da Unida-
de de Cuidados de Saúde Perso-
nalizados de São Sebastião, em 
Vale do Cobro, estão agora em 
instalações requisitadas pela 
Câmara Municipal de Setúbal ao 
IEFP – Instituto do Emprego e 
Formação Profissional.
O espaço, alvo de obras de adap-
tação a cargo do município se-
tubalense, contempla uma área 
de receção e uma sala de espera 
ampla, bem como três gabinetes 
de enfermagem, onde é reali-
zada a triagem dos doentes, seis 
gabinetes médicos, uma sala de 
colheitas e um laboratório de 
testes.
“Permite responder ao aumento 
da procura de doentes com pro-
blemas respiratórios e de pessoas 
que necessitam de realizar teste à 
Covid-19, aumentando a rapidez 
do atendimento e o conforto dos 
utentes”, sublinha a presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal, 
Maria das Dores Meira.

PLANO DE VACINAÇÃO. Em Por-
tugal, a vacinação é feita em três fa-
ses, a primeira previsivelmente já 
em janeiro, para 950 mil cidadãos, 
incluindo pessoas com mais de 50 
anos com patologias associadas, re-
sidentes e funcionários em lares e 
unidades de cuidados continuados, 
profissionais de saúde, forças ar-
madas, forças de segurança e servi-
ços críticos. O Plano de Vacinação, 
apresentado a 3 dezembro, con-
templou a aquisição de 22 milhões 
de doses de vacinas das seis empre-
sas com distribuição contratualiza-
da na União Europeia.

Testes e atendimento 
alargados em centro

Para garantir o isolamento, a au-
tarquia colocou duas divisórias 
no interior do espaço, de forma 
a “criar uma zona isolada onde 
não exista contacto entre os utentes 
do atendimento e os funcionários 
e alunos do centro de formação”, 
realça a autarca.
No exterior, foi criado um par-
que de estacionamento e um 
acesso próprio, no lado da Rua 
da Azinhaga dos Trabalhadores, 
de utilização exclusiva dos uten-
tes do Atendimento a Doentes 
Respiratórios, o qual funciona 
diariamente entre as 14h00 e as 
20h00.
Este serviço tem “uma capaci-
dade máxima para atender 216 
doentes por dia, ou seja, o dobro 
dos atendimentos anteriormente 
em Vale do Cobro”, destaca o dire-
tor executivo do ACES Arrábida, 
Luís Pombo, ao adiantar que, 
“quando o aumento da procura o 
justificar, poderá vir a funcionar 
das 08h00 às 20h00”.
Já o centro de testes funciona 
de segunda-feira a sábado, das 
14h00 às 19h00, com técnicos do 
Laboratório Germano de Sousa.
Para a realização dos testes, é ne-
cessária uma triagem obrigatória 
na Linha Saúde 24 e pelo médico 
de família, seguida de marcação 
pelos contactos 966 501 091 e 
966 512 191.

MEDIDAS ESPECIAIS
NATAL E ANO NOVO
CIRCULAÇÃO ENTRE CONCELHOS
É permitida sem quaisquer restrições no período de Natal e 
proibida no período de celebrações do Ano Novo, concretamen-
te entre as 00h00 de 31 de dezembro e as 05h00 de 4 de janeiro.

CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA
É autorizada na noite de 23 para 24, mas apenas para quem se 
encontre em viagem, nos dias 24 e 25, até às 02h00 do dia se-
guinte, e no dia 26, até às 23h00. Na noite de passagem de ano é 
permitida até às 02h00 e a 1 de janeiro é autorizada até às 23h00. 
Estão proibidas festas públicas ou abertas ao público.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Nos dias 24, 25 e 31, os restaurantes podem funcionar até à 
01h00, horário que não se aplica aos estabelecimentos cultu-
rais. Já nos dias 26 de dezembro e 1 de janeiro, nos concelhos de 
risco “muito elevado” e “extremo”, só é permitida a abertura dos 
restaurantes até às 15h30. 

REGRAS GERAIS
Estão proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de seis 
pessoas. Mantém-se a necessidade de evitar espaços fechados, 
pequenos e pouco arejados, assim como a importância do uso de 
máscara, do distanciamento social e da higienização das mãos.

NÚMEROS A RETER
PORTUGAL E O MUNDO. Até 13 
de dezembro, a pandemia regis-
tava, em Portugal, 348.744 casos e 
5559 óbitos. Esse dia teve o mais 
elevado número de mortes, 98. Já o 
maior registo diário de casos novos 
foi observado a 4 de novembro, com 
7497 infeções. Em todo o mundo, 
eram mais de 70 milhões de pessoas 
afetadas pela Covid-19, a qual cau-
sou, até 13 de dezembro, quase 1,6 
milhões de mortes. Estados Unidos, 
Índia e Brasil são, a grande distância 
dos restantes países, os mais atingi-
dos, com quase metade do número 
de casos no planeta.

Fest, evento natalício que habitual-
mente decorre na Praça de Boca-
ge e que, este ano, em virtude dos 
constrangimentos provocados pela 
pandemia, se realiza em formato 
digital.
Este esforço permitiu, por um lado, 
que a população continuasse a ter 
acesso à cultura e, por outro, que os 
profissionais mantivessem os ren-
dimentos decorrentes de um setor 
de atividade que tem sido severa-
mente afetado por esta crise sani-
tária.
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A Praia de Albarquel foi eleita, por unanimi-
dade, em novembro, como a melhor “Praia 
+ Acessível 2020” do país, resultado de um 
conjunto de investimentos qualificadores da 
Câmara Municipal para poder ser fruída por 
todos os cidadãos.
O júri desta edição do galardão anual conce-
dido pelo Instituto Nacional para a Reabilita-
ção, em parceria com a Agência Portuguesa do 
Ambiente e Turismo de Portugal, atribuiu, por 

Os pratos de tacho baseados em peixe e ma-
risco, representativos da gastronomia sadina, 
estiveram em destaque, num projeto inédito, 
em fins de semana gastronómicos realizados 
nos meses de novembro e dezembro em vá-
rios restaurantes de Setúbal. 
As iniciativas Olh’Ó Peixe e Olh’Ó Marisco 
enquadram-se na marca Setúbal Terra de 
Peixe, criada pela Câmara Municipal para di-
vulgar a identidade sadina e apoiar o desen-
volvimento do setor da restauração e a valo-
rização científica e económica do pescado da 
costa setubalense.
Um dos pratos típicos de Setúbal, a Caldeira-
da à Setubalense, esteve em destaque no fim 
de semana de 6 a 8 de novembro, nos mais 
de vinte estabelecimentos participantes no 
Olh’Ó Peixe. 
O programa gastronómico, que prossegue em 
2021, tinha outras iniciativas agendadas em 
2020 mas foram adiadas em cumprimento 
das medidas do Estado de Emergência para 
mitigação da pandemia de Covid-19. 

Pasteleiros setubalenses estão a mostrar ao 
público, por ocasião do Natal, formas de con-
fecionar a doçaria tradicional da quadra e 
outras criações, em Doces à Mesa, uma nova 
iniciativa do município de Setúbal de estímu-
lo da economia local.
Tronco de Natal, bolo-rei vegan, azevias, es-
ses e amores de Azeitão, coscorões, bolo in-
glês e lampreia de ovos são as iguarias a cuja 
confeção é possível assistir em sete vídeos 
disponibilizados, entre 25 de novembro e 23 
de dezembro, nas redes sociais e páginas de 
internet da Câmara Municipal de Setúbal. 

Peças em crochet, elaboradas por um grupo 
de participantes no projeto orientado para 
a comunidade sénior Espaço Maior IDADE, 

Peixe é rei 
no tacho 

Albarquel acessível a todos
O prémio “Praia 

+ Acessível 2020” 
distinguiu a Praia 

de Albarquel. 
O galardão 

reconhece-a como 
um exemplo de 
acessibilidade 

para todos, fruto 
de investimentos 

realizados este ano 
pela autarquia 

unanimidade, o primeiro lugar à praia setuba-
lense entre um total de 25 candidatos.
O prémio “Praia + Acessível”, dinamizado 
no âmbito do programa nacional “Praia Mais 
Acessível – Praia para Todos”, distingue zonas 
balneares que, tendo sido galardoadas com a 
bandeira Praia Acessível durante a época bal-
near, evidenciem as melhores condições de 
acessibilidade.
A Praia de Albarquel é apontada como um 

Arte em crochet embeleza Mourisca

Pasteleiros ensinam doces à mesa

exemplo de boas práticas e uma referência na-
cional, pela qualidade do usufruto da oferta de 
serviços e bem-estar que proporciona a todos 
os utilizadores, em particular os com mobili-
dade condicionada.
A atribuição deste prémio evidencia o inves-
timento qualificador, sem precedentes, supe-
rior a 400 mil euros, impulsionado em 2020 
pela Câmara Municipal de Setúbal na Praia de 
Albarquel e também na Praia da Figueirinha, 

de modo a torná-las mais acessíveis e confe-
rir-lhes valor turístico acrescido. 
Este investimento, que englobou novas aces-
sibilidades e zonas de estada nos areais, assim 
como edifícios de apoio e painéis informati-
vos inclusivos e a requalificação do Miradouro 
de Albarquel, resultou de candidaturas da au-
tarquia a financiamento através do Programa 
Valorizar – Linha de Apoio ao Turismo Acessí-
vel, dinamizado pelo Turismo de Portugal.

embelezam, desde o início de dezembro, di-
ferentes áreas da Herdade da Mourisca.
Sete mulheres da freguesia de S. Sebastião, 

O projeto, desenvolvido com o apoio da Esco-
la de Hotelaria e Turismo de Setúbal, reforça 
a estratégia desenvolvida pelo município de 
apoio ao comércio local, com o objetivo de 
divulgar os sabores e as tradições da paste-
laria nacional e regional e, em simultâneo, 
estimular o setor e promover o concelho en-
quanto destino turístico gastronómico de ex-
celência.
O projeto, integrado no programa Setúbal 
Christmas Fest, comemorativo do Natal, des-
taca em 2021 outros doces, dos tradicionais às 
mais recentes inovações. 

com idades compreendidas entre os 62 e os 
80 anos, criaram as peças que decoram agora 
árvores, peças escultóricas e outros adornos 
que se encontram na Herdade da Mourisca, 
onde está localizado o Moinho de Maré.
A iniciativa, intitulada Terapia do Crochet, 
resultou de um convite da Câmara Municipal 
de Setúbal ao grupo que integra o projeto Es-
paço Maior IDADE, desenvolvido pela Junta 
de Freguesia de São Sebastião, com o objetivo 
de promover o envelhecimento ativo da po-
pulação sénior.
As decorações surgem no âmbito da quadra 
natalícia e começaram a ser elaboradas em 
meados de outubro, tendo sido necessários 
dois dias para a instalação de todas as peças.
Para esta atividade da Terapia do Crochet será 
ainda realizado um tutorial em vídeo de todo 
o processo de criação e elaboração das peças.
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A Casa do Turismo, equipamento que pro-
porciona a divulgação e promoção de Setúbal 
e a comercialização de produtos regionais, foi 
inaugurada no dia 27 de setembro, no âmbito 
das comemorações locais do Dia Mundial do 
Turismo.
O novo equipamento resulta da transforma-
ção do antigo edifício do Clube Militar de 
Oficiais de Setúbal, adquirido ao Estado pela 
autarquia num investimento de perto de meio 
milhão de euros.
Num espaço com 323 metros quadrados de 
área, em dois pisos, é possível encontrar, 
além da valência de atendimento turístico, 
uma loja de produtos regionais e uma cafeta-
ria com terraço.
A presidente da Câmara Municipal de Se-
túbal, Maria das Dores Meira, sublinhou na 
inauguração que o novo espaço acompanha o 
desenvolvimento que o concelho tem tido nos 
últimos anos no turismo, setor em que, des-
tacou, é uma referência.

Região mostra excelência
Um novo equipamento turístico municipal contribui para a divulgação e promoção de Setúbal em pleno coração da cidade. O antigo edifício 
do Clube Militar de Oficiais de Setúbal deu lugar à Casa do Turismo, com vista privilegiada para a Praça de Bocage

Arrábida inspira mural 
Aspetos da fauna e da flora da Arrábida, in-
terligados num cruzamento entre o natural e 
o urbano, inspiram uma intervenção artís-
tica de Smile, concluída a 7 de outubro, num 
dos túneis da estrada de acesso às praias de 
Setúbal. O melro-azul, a coruja-das-torres, 
o falcão-peregrino, a raposa e o toirão, en-
volvidos por folhas de alfarrobeira, são al-
guns dos animais representativos da biodi-
versidade da Arrábida retratados no mural 
pintado numa tela de betão com uma exten-
são de cerca de 70 metros de comprimento e 
com mais de cinco metros de altura.

Fotografia revela plantas
O fotógrafo da natureza Pedro Narra apre-
sentou o seu mais recente livro, sobre o pa-
trimónio botânico da região, em reunião com 
a presidente da autarquia, Maria das Dores 
Meira, a 26 de novembro, nos Paços do Con-
celho. O município apoiou a edição da publi-
cação “Selvagens – Estuário do Sado & Arrá-
bida” por considerar que ela se enquadra na 
estratégia de promoção do concelho. A obra, 
com prefácio de Bagão Félix, apresenta ima-
gens de grande formato de cinquenta espé-
cies de plantas silvestres existentes naquelas 
duas áreas protegidas e em meio urbano.

Cabo Verde em destaque
A cultura cabo-verdiana esteve em destaque 
a 18 de outubro, na Casa da Baía, na iniciati-
va “Mindelo Bay – Cabo Verde”, integrada no 
programa “O Movimento das Baías”, desti-
nado à partilha de hábitos culturais de países 
associados ao Clube das Mais Belas Baías do 
Mundo, ao qual Setúbal pertence. O evento 
incluiu uma conversa informal, de apresen-
tação da cultura cabo-verdiana e dos hábitos 
daquele país africano, um workshop de dan-
ças tradicionais, uma degustação de sabores 
de Cabo Verde, uma exposição de artesanato 
e um workshop de batuques.

São Martinho com vinho
Os vinhos da região foram exaltados a 8 de 
novembro, no Moinho de Maré da Mouris-
ca, numa prova comentada pelo sommelier 
Gonçalo Patraquim, integrada nas come-
morações do Dia Mundial do Enoturismo e 
da Semana do Enoturismo. A iniciativa “Os 
Vinhos de S. Martinho”, organizada pela Câ-
mara Municipal de Setúbal em parceria com 
o Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, contou com uma dezena de parti-
cipantes, que provaram vinhos de produto-
res da Península de Setúbal, acompanhados 
de castanhas assadas e de queijo da região.

“É mais um exemplo do investimento que temos 
feito no setor do turismo, atividade que, não cus-
ta reconhecer, tem gerado no nosso concelho mui-
tos postos de trabalho.”
O espaço tem também um Centro Interpreta-
tivo da Gastronomia e Vinhos, que surpreen-
de os visitantes pela conceção inovadora e ar-
rojada, através da qual dá a conhecer a riqueza 
gastronómica e vínica da região.
Com recurso a quatro painéis multimédia, 

Este diploma visa a rentabilização de imóveis 
militares devolutos ou sem uso, através da 
alienação, arrendamento ou permuta, para 
reinvestir essas receitas na conservação, ma-
nutenção, segurança, modernização e edi-
ficação de outras infraestruturas das Forças 
Armadas.

Edifício com história

A antiga Casa do Corpo da Guarda foi manda-
da erguer em 1650 pelo então governador das 
armas da comarca de Setúbal, João Nunes da 
Cunha, e conheceu profundas alterações ao 
longo dos séculos.
Em 370 anos de vida já serviu também como 
dependência do Distrito de Recrutamento 
Militar de Setúbal, onde, entre outras ativi-
dades, se faziam as inspeções médicas para 
o serviço militar obrigatório, e, mais recen-
temente, como sede do Clube Militar de Ofi-
ciais de Setúbal.

uma mesa interativa e um jogo quizz, os visi-
tantes são conduzidos numa viagem pela his-
tória da gastronomia de Setúbal.

Preocupação estética

Após obras de recuperação e adaptação li-
deradas pelo município, o antigo edifício da 
Casa do Corpo da Guarda, do século XVII, 
agora com uma vida nova, moderna, assume, 
na fachada, a cor azul.
O projeto decorativo, a cargo do decorador e 
designer de interiores João Maria, propor-
ciona uma imagem dinâmica e apelativa, re-
cheada de pormenores estéticos que tornam 
cada canto da Casa do Turismo num ponto de 
interesse que vale a pena admirar.
O imóvel, com dois pisos, de que se destacam 
as arcadas de volta perfeita, assemelhando-se 
às dos Paços do Concelho, foi adquirido em 
2019 pela autarquia ao abrigo da Lei de In-
fraestruturas Militares.
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O Film Fest, evento organizado 
pela Câmara Municipal de Se-
túbal, partilhou, entre os dias 9 e 
18 de outubro, em vários espaços 
culturais da cidade, filmes clás-
sicos e cinema de autor acompa-
nhados por música ao vivo. 
O filme “A Antena”, de Esteban 
Sapir, musicado por Miso Music 
– Orquestra de Altifalantes, abriu 
no dia 9, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, a segunda edição do 
certame.
O evento incluiu ainda as exibi-
ções de “A Caverna da Mulher-A-
ranha”, de Dan Duyu, com mú-
sica por Bruno Teixeira, no dia 
10, e “Nosferatu, o Vampiro”, de 
Friedrich Murnau, musicado por 
Caterina Palazzi, a 11, ambos no 
Cinema Charlot – Auditório Mu-
nicipal.

Projetos artísticos que envol-
vem pessoas portadoras de de-
ficiência estiveram em destaque, 
entre os dias 2 de novembro e 
4 de  dezembro, no XXI Festival 
ExpressArte – Encontro de Ex-
pressões Artísticas, realizado em 
formato digital e em vários equi-
pamentos de Setúbal.
O evento foi inteiramente rea-
daptado às circunstâncias im-
postas pela pandemia de Co-
vid-19, com a maior parte das 
atividades a realizar-se em 
formato digital, mantendo a es-
sência de promoção do trabalho 
artístico criado e desenvolvido 
por pessoas portadoras de defi-
ciência como forma de facilitar a 
inclusão.

Artistas emergentes visíveis
A Gráfica – Centro de Criação Artística re-
cebeu uma exposição coletiva de cinco ar-
tistas com trabalhos de serigrafia, desenho, 
fotografia, vídeo, ilustração e uma instala-
ção. “FOmE Vol. VII”, organizada pela re-
vista de promoção dos artistas emergentes 
FOmE, com apoio do município, insere-se 
no projeto Mural 18, programação cultural 
em rede da Área Metropolitana de Lisboa. 
A inauguração, a 11 de dezembro, incluiu 
lançamento de EP e atuação de J Wahl.

Festival distinguido
dá música a filmes
Cinema, cine-concertos e workshops foram atrativos da segunda edição do Film Fest, 
que foi distinguido com um prémio europeu em 2020. O festival de cinema musicado 
ao vivo incluiu sessões para todos os públicos

A programação prosseguiu no dia 
15, no Charlot, com “A Princesa 
das Ostras”, de Ernst Lubitsch, 
com música a cargo do Trio de 
Jazz. A 16, o Fórum Municipal 
Luísa Todi partilhou “Filibus”, 
de Mario Roncoroni, com acom-
panhamento musical de Gonçalo 

Simões, Josefina Alcaide e Pedro 
Carvalho. 
Seguiu-se, a 17, no Charlot, o ci-
clo Maya Deren, com a exibição 
das curtas-metragens “Meshes 
of the Afternoon”, “At Land” e 
“Ritual in Transfigured Time”, 
com música a cargo de Saturnia.

Integração pela arte dinamiza certame
A par da estreia do espetáculo 
multidisciplinar “O Preconcei-
to Conceituado”, do Grupo de 
Teatro Puzzle da APPACDM de 

workshops, duas exposições 
físicas e uma série de rubricas 
online.
O webinar “Inclusão Pela Arte”, 
com o envolvimento, entre ou-
tros, do Teatro Estúdio Fonte-
nova, desenvolvido a 27 de no-
vembro no facebook oficial do 
certame, a rubrica “Recordar 
Com...” e a exposição “Cá dos 
Nossos”, que esteve patente na 
Casa da Baía, foram alguns dos 
momentos altos da programação. 
O XXI Festival ExpressArte – En-
contro de Expressões Artísticas 
assume-se como um espaço de 
valorização e divulgação das po-
tencialidades da população com 
deficiência ao nível da expressão 
artística e da criatividade.

Figuras eternizadas em mural
Uma nova intervenção de arte urbana do 
coletivo Explicit Citizens, promovida pela 
Câmara Municipal de Setúbal com a Junta 
de Freguesia de S. Sebastião, embeleza um 
mural na Rua Ramalho Ortigão, no Bair-
ro Humberto Delgado. Ramalho Ortigão, 
Humberto Delgado e Fialho de Almeida 
são as personalidades do panorama histó-
rico e político nacional homenageadas em 
ilustrações que preenchem o mural com 
120 metros de comprimento e 4 de altura.  

Ópera junta Todi e Madonna
A Companhia de Ópera de Setúbal estreou 
a 9 de dezembro, no Fórum Municipal 
Luísa Todi, o espetáculo “Vingança – Uma 
Ópera do Tempo da Todi e da Madonna”, 
pela Companhia de Ópera de Setúbal, que 
teve novas sessões nos dias 10 e 11. A peça, 
com cerca de uma hora e quinze minutos, 
concebida e dirigida pelo maestro e com-
positor Jorge Salgueiro, é a segunda cria-
ção da Companhia de Ópera de Setúbal, 
fundada pela Associação Setúbal Voz. 

Ciclo inédito vai ao convento 
A musicalidade religiosa é partilhada na 
primeira edição do Ciclo de Música da Ar-
rábida Religiosus Musicae, com a realiza-
ção de quarto concertos, em novembro e 
dezembro, na Igreja do Convento de Jesus. 
O evento, organizado pela Câmara Muni-
cipal de Setúbal, inclui espetáculos com o 
pianista Francisco Sassetti a acompanhar a 
soprano ângela Silva, a formação Mediae-
vus Ensemble, o quarteto de Cordas de 
Sintra e o Ensemble Vocal Introitus.

O Film Fest terminou no Fórum 
Luísa Todi, com “Piratas e Se-
reias, Ostras e Baleias”, que in-
cluiu as animações “Lillte Boat”, 
Fisher”, “Mal de Terre”, “La Boîte 
de Sardines” e “The Legend of 
the Crabe Phare”, com música 
dos Space Ensemble.
O certame contou ainda com a 
realização do workshop “Os mis-
turadores de Som”.
Este ano foi marcante para a con-
solidação do Film Fest, distin-
guido com o selo EFFE, galardão 
atribuído pela EFA – Associação 
Europeia de Festivais, que visa 
reconhecer a qualidade dos cer-
tames europeus, designadamen-
te festivais que se destacam por 
mostrar compromisso artístico, 
envolvimento na comunidade 
local e abertura internacional.

Setúbal, no dia 3 de dezembro, 
o certame compreendeu mais de 
uma dezena de espetáculos céni-
cos, concertos, poesia, palestras, 
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O VI EXIB Música – Expo Iberoamericana 
de Música, realizado nos dias 29, 30 e 31 de 
outubro, apresentou uma programação mista 
e virtual, numa edição especial, readaptada 
para dar resposta às orientações da Direção-
-Geral da Saúde de mitigação da propagação 
da pandemia de Covid-19.
O certame, organizado pela associação espa-
nhola EXIB Música – Expo Iberoamericana 
de Música em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, explorou novas práticas 
colaborativas, a par de concertos ao vivo, 
com os espetáculos a serem transmitidos via 
streaming para todo o mundo através das re-
des sociais. 
O músico brasileiro Yamandu Costa, a 29 de 
outubro, na abertura do certame, mostrou no 
palco do Fórum Municipal Luísa Todi a ver-
dadeira essência da música ibero-americana, 
enquanto o projeto Alma Nuestra, do portu-

O Teatro Estúdio Fontenova estreou, a 6 de 
novembro, no Fórum Municipal Luísa Todi, 
“A Casa de Emília”, uma peça que dialoga so-
bre as mulheres e a indústria das conservas 
do século XX.
“A Casa de Emília” retrata cenas da vida das 
trabalhadoras das indústrias conserveiras de 
várias localidades portuguesas, sobretudo de 
Setúbal, onde a atividade registou particular 
intensidade, numa encenação com música ao 
vivo pelo Coro Setúbal Voz.
Interpretada por Eunice Correia, Fábio Nó-
brega Vaz, Graziela Dias, Sara Túbio Costa e 
Eduardo Dias, este último em vídeo, a peça 
gira em torno de Emília, uma personagem 
inventada, na casa dos 70 anos, que vai dis-
cursando sobre a vida das conserveiras entre 
os anos 1920 e 1970.
“A Casa de Emília”, escrita por Luísa Mon-
teiro exclusivamente para o Teatro Estúdio 
Fontenova, tem composição musical de Jorge 
Salgueiro, coreografia por Iolanda Rodri-
gues, vídeo de Leonardo Silva, sonoplastia 
de Emídio Buchinho, figurinos de Maria Luís 
e espaço cénico, desenho de luz e voz off de 
José Maria Dias.

A Câmara Municipal de Setúbal viu 
aprovada, no final de outubro, uma 
candidatura a apoios comunitários 
para execução de um projeto que 
cria condições para pessoas com di-
versos tipos de deficiência poderem 
usufruir em pleno de equipamentos 
culturais como museus e bibliotecas.
“Setúbal – Cultura sem Barreiras”, 
aprovado no âmbito do POR Lisboa 
2020 – Programa Operacional Re-
gional Lisboa 2020 e enquadrado no 
eixo prioritário “Promover a inclusão 
social e combater a pobreza e a dis-
criminação”, contempla um conjunto 
de ações em matéria de cultura inclu-
siva, num investimento global de 515 
mil e 437,79 euros, comparticipado 
com uma taxa de 50 por cento pelo 
Fundo Social Europeu.

Setúbal integra, juntamente com os outros 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 
um projeto inédito de programação cultural 
em rede, com financiamento europeu, a ini-
ciar em 2021, para apoio da comunidade ar-
tística e defesa da cultura. 
Residências artísticas, ciclos de programação 
cultural e iniciativas de divulgação e promo-
ção do património são ações propostas pela 
Câmara Municipal de Setúbal para o projeto 
Mural 18, o qual resulta de uma candidatura 
conjunta apresentada pelos municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Música, teatro, dança e artes de rua são al-
gumas das manifestações artísticas que in-
tegram a agenda do Mural 18, com atividades 
a realizar, primordialmente, ao ar livre, em 
espaços que valorizem o património cultural 
e paisagístico.
O projeto, a decorrer entre janeiro e maio de 
2021, é dinamizado no âmbito do Programa 
Operacional Regional Lisboa 2020 e conta 
com uma comparticipação financeira de 1,5 
milhões de euros através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, verba que é 
repartida pelos 18 municípios da AML. 

Sons do mundo
sobem ao palco
em comunhão
O EXIB Música 2020 promoveu a cultura iberoamericana, 
num misto de formato físico e digital. Isto num ano em que 
o certame foi distinguido com o prémio de Melhor Evento 
pelo Iberian Festival Awards

guês Salvador Sobral, encerrou o evento, que 
este ano foi distinguido com o prémio de Me-
lhor Evento pelo Iberian Festival Awards. 
A edição inovadora deste ano contou ain-
da com a parceria do OEI Portugal – Oficina 
de Educación Iberoamericana e assumiu-se 
como uma resposta direta de apoio ao setor 
cultural, em particular o da música.
A programação do EXIB Música 2020 incluiu 
igualmente exibições musicais, transmitidas 
em live streaming, a partir de vários países, 
transmissões online de sessões sobre a mú-
sica e sustentabilidade, conteúdos de forma-
ção e de networking para profissionais, que 
integraram a partilha de experiências entre 
programadores culturais, passagem de vídeos 
alusivos à cidade de Setúbal e um observató-
rio de ideias para a cultura musical, assente 
na economia circular, colaborativa, transver-
sal e multidisciplinar.

Programa
elimina
barreiras

Indústria
conserveira
no teatro 

Municípios
em defesa
da criação

Na área “Promoção de práticas inclu-
sivas nos equipamentos culturais” é 
proposta a criação de rotas temáti-
cas pelo património e exposições de 
longa duração com realidade virtual 
aumentada, assim como a aquisição 
de serviços de conceção de materiais 
táteis promocionais e informativos 
e conteúdos acessíveis para equipa-
mentos culturais.
A criação de uma página de internet 
e de uma aplicação acessíveis para 
a rede de museus de Setúbal, assim 
como a promoção da leitura inclusi-
va partilhada em equipamentos cul-
turais são outras ações englobadas 
neste eixo.
Já na área “Cultura Inclusiva (ativi-
dades de apoio à inclusão social)” 
estão contempladas ações de teatro 
terapia e de dança inclusiva, a par de 
visitas guiadas no âmbito do projeto 
municipal Memórias, Identidades 
e Patrimónios e da dinamização da 
residência artística Madura – Inter-
venção Cultural e Artística na Comu-
nidade.
Outra área de intervenção, “Estudos 
e Capacitação (Encontros, Seminá-
rios e Workshops)”, envolve ações 
como o simpósio Música, Saúde e 
Bem-Estar, do Festival de Música de 
Setúbal, e o seminário anual da Se-
mana da Deficiência.
No que diz respeito à área “Plano de 
Comunicação Setúbal – Cultura sem 
Barreiras” está previsto o desenvol-
vimento de um conjunto alargado de 
campanhas de sensibilização e de in-
formação para a comunidade.
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Desenhos à prova de crise

“É Preciso Fazer um 
Desenho?” André da 

Loba, Osmani Simanca e 
Tom, entre outros, deram 
a resposta nesta Festa da 

Ilustração. Um certame 
que, nestes tempos 

conturbados, ganhou 
maior relevância. Porque 
os desenhos, mais do que 
uma celebração cultural, 
são um poderoso veículo 

de comunicação

André da Loba, Osmani Simanca e Tom fo-
ram artistas destacados na sexta edição da 
Festa da Ilustração, com programa central 
realizado em outubro e novembro, no qual se 
incluiu mais de uma dezena de exposições, 
uma das quais patente até ao final do ano, a 
par de outros eventos.
O lema original da iniciativa “É Preciso Fa-
zer um Desenho?” continua a dar o mote ao 
certame organizado pela autarquia em parce-
ria com o atelier DDLX e a editora Abysmo, 
num misto de desenhos de autores clássicos 
e contemporâneos, nacionais e estrangeiros.
Marcado inicialmente para junho e reagen-
dado para outubro devido à atual crise sani-
tária, o evento apostou, nesta edição, numa 
homenagem ao ilustrador português André 
da Loba, convidado contemporâneo, a Os-
mani Simanca, como convidado estrangeiro, 
e ao veterano Tom.
“É possível continuar com as nossas vidas, sem-
pre em segurança e com respeito pelas regras 
sanitárias”, afirmou a presidente da Câmara 
Municipal, Maria das Dores Meira, a 3 de ou-
tubro, na abertura do certame, com a expo-
sição “Chios, Rangidos e Frufrus”, de André 
da Loba.
Para a autarca, a festa é, igualmente, uma 
forma de “afirmar a vitalidade cultural, mesmo 
em tempos difíceis” que impõem restrições à 
realização de eventos, mas que, ainda assim, 
“não só é possível concretizá-los, como é um de-
ver insistir na sua realização”.

Em destaque esteve ainda “Satíricovid e Ou-
tros Desenhos de Humor”, mostra do cubano 
Osmani Simanca, que, tal como a do portu-
guês André da Loba, esteve patente na Gale-

ria de Exposições e no Espaço Ilustração da 
Casa da Cultura.
Já o conjunto de trabalhos de Tom, nome ar-
tístico de Thomaz de Mello, que nasceu em 

1906, no Brasil, e morreu em 1990, em Lis-
boa, está ainda na Galeria Municipal do 11, na 
exposição “TOM”, a qual pode ser apreciada 
até 30 de dezembro. 
Maria das Dores Meira reiterou a importân-
cia da ilustração. “É, desde sempre, um pode-
roso veículo de informação. Nos desenhos saí-
dos da imaginação destes artistas promove-se, 
sistematicamente, o desafio da reflexão sobre o 
mundo em que vivemos.”
O certame, nesta edição com mais de uma de-
zena de exposições em vários espaços e equi-
pamentos culturais da cidade, contou ainda 
com espetáculos musicais, como o concerto 
de JP Simões + Manel Cruz, no Fórum Muni-
cipal Luísa Todi, conversas, oficinas de ilus-
tração e a Feira da Festa, novidade, realizada 
em A Gráfica. 
O diretor de projeto, José Teófilo Duarte, 
destacou a dimensão da Festa da Ilustração. 
“Não há outro evento destes no mundo inteiro”, 
pela quantidade e qualidade de iniciativas, o 
que faz esta edição “assentar num território de 
excelência ao nível da ilustração”.
“Ver ao Perto”, de ilustradores da região, na 
Casa Bocage e na Biblioteca de Azeitão, “Fu-
turando”, com trabalhos de escolas superio-
res de artes, na Casa do Largo, “O Sexo dos 
Anjos”, de João Azevedo, na Casa d’Avenida, 
e “Cantigas do Maio”, sobre capas de José 
Afonso, no Museu do Trabalho Michel Gia-
cometti, também integraram a programação 
deste ano. 

Ciclo evoca Beethoven 
O pianista António Rosado, o maestro Pe-
dro Amaral e a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa apresentaram, no Luísa Todi, três 
concertos comemorativos dos 250 anos 
no nascimento de Beethoven. “Integral de 
Concertos para Piano de Beethoven” deu 
título ao conjunto de espetáculos que par-
tilhou os cinco concertos para piano e or-
questra e a Sinfonia n.º 8, realizados nos 
dias 30 de setembro e 1 e 4 de outubro.

Música dança no Luísa Todi
A Garota Não e a Academia de Dança Contem-
porânea de Setúbal atuaram juntos, a 23 de 
novembro, num espetáculo inédito de música 
e dança, no Fórum Luísa Todi. Durante cerca 
de uma hora, o público foi levado numa via-
gem ao som do projeto da cantautora setuba-
lense Cátia Oliveira, com Sérgio Mendes, nas 
guitarras, e Diogo Sousa, na bateria e percus-
são, com temas do álbum de estreia, “Rua das 
Marimbas”.

Exército e UHF em concerto
Um concerto solidário de angariação de fun-
dos para um projeto comunitário na Bela 
Vista juntou, a 3 de outubro, no Fórum Luísa 
Todi, a Banda Sinfónica do Exército e os UHF. 
“Brincar no Fogo”, “Menina Estás à Janela”, 
“Foge Comigo Maria” e “Cavalos de Corrida” 
foram canções interpretadas no concerto, o 
qual permitiu a doação de equipamento mu-
sical para o estúdio do Espaço Nosso Bairro, 
Nossa Cidade.

Clemente revisita carreira
O cantor setubalense Clemente deu um con-
certo no Fórum Municipal Luísa Todi, a 25 de 
outubro, em que revisitou alguns dos maio-
res sucessos de uma carreira, a celebrar 50 
anos. Clemente, que subiu ao palco acompa-
nhado de oito músicos e cantores, propor-
cionou uma viagem musical comemorativa 
ao partilhar temas de grande sucesso, como 
“Marinheiro”, “Vais Partir”, “Canção dos 
Teus Cabelos” e “Colmeia do Amor”.
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A Câmara Municipal de Setúbal 
realizou no início do ano letivo 
2020/2021 um conjunto de investi-
mentos de melhoria das condições 
do parque escolar do concelho, que 
incluem a substituição do equipa-
mento lúdico da EB Luísa Todi, a 
instalação de quadros interativos 
nas escolas de 1.º ciclo e a distribui-
ção de fardamento novo a funcioná-
rios não docentes.

O reforço da qualidade 
de ensino no concelho 

é uma prioridade da 
autarquia, que aposta 

num investimento 
contínuo na melhoria 

das condições do 
parque escolar. A 

substituição do antigo 
equipamento lúdico 
da EB Luísa Todi e a 

instalação de quadros 
interativos nas 

escolas de 1.º ciclo são 
exemplos recentes

No âmbito da prossecução da me-
lhoria das instalações educativas, 
o município procedeu à colocação 
de um novo equipamento lúdico no 
espaço de recreio da Escola Básica 
Luísa Todi em substituição do ante-
rior, que se encontrava degradado.
O investimento neste espaço de 
jogos e brincadeiras, orçado em 
24.349 euros, incluiu a substituição 
do piso, numa ação que beneficia a 

qualidade dos períodos de lazer das 
crianças desta escola.
A autarquia avançou, igualmente, 
no início do ano letivo 2020/2021, 
com a instalação de doze quadros 
interativos para reforçar o número 
de equipamentos desta natureza nas 
escolas básicas do concelho.
O investimento, de cerca de 25 mil 
euros, abrange dez estabelecimen-
tos de 1.º ciclo, concretamente as 

escolas básicas da Bela Vista, do Pei-
xe Frito, das Amoreiras, Luísa Todi, 
dos Arcos, de Santa Maria, do Monte 
Belo, da Brejoeira, de Vila Nogueira 
de Azeitão e do Casal das Figueiras.
Com o objetivo de proporcionar 
melhores condições de trabalho, 
a autarquia distribuiu fardamento 
novo pelos funcionários que de-
sempenham funções de vigilância e 
que se encontram nas portarias dos 

estabelecimentos de ensino pré-es-
colar e básico, designadamente po-
lares e casacos impermeáveis.
Também os elementos que perten-
cem à equipa móvel de manutenção 
do parque escolar receberam far-
damento novo e equipamentos de 
proteção individual, que incluem 
botas, casacos, capacetes, imper-
meáveis, calças, polos e óculos de 
proteção.

Novo investimento escolar

O Programa Municipal de Educação 
pela Arte e pelas Ciências Experi-
mentais, que visa contribuir para a 
melhoria do sucesso educativo, re-
tomou as atividades nas escolas em 
outubro, após um interregno moti-
vado pela pandemia de Covid-19.
O programa, promovido desde o ano 
letivo 2019/2020, com financia-
mento comunitário no âmbito do 
 PorLisboa, contempla ações de ani-
mação do livro e da leitura, movi-
mento e dança e ciências experimen-
tais, dirigidas às crianças dos jardins 
de infância e escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico da rede pública.

Um autocarro itinerante da funda-
ção espanhola “La Caixa” esteve es-
tacionado no pátio da Escola Básica 
Luísa Todi, entre os dias 26 e 30 de 
outubro, com jogos que envolvem 
ciência, tecnologia, engenharia, 
arte e matemática, de estímulo da 
criatividade das crianças.
O autocarro “Creactivity”, dese-
nhado para despertar o engenho, a 
destreza, a criatividade, o espírito 
empreendedor, a cooperação e a re-
flexão das crianças, funciona como 
uma sala de aula interativa. O espaço 
está equipado com uma série de pai-
néis, circuitos elétricos, estruturas 

A Câmara Municipal de Setúbal está 
a distribuir, gratuitamente, desde 
o dia 12 de outubro, produtos hor-
tofrutícolas a todos os alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico das escolas do 
concelho.
Com o objetivo de promover hábitos 
de consumo de alimentos saudáveis 
entre os mais novos, a autarquia re-
novou a candidatura ao Regime de 
Fruta Escolar para distribuição gra-
tuita de fruta e hortícolas nas escolas 
no ano letivo 2020/2021, aprovada 
pelo Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas.
A distribuição abrange todos os 
alunos, num total de 4346, que fre-
quentam o 1.º ciclo do ensino básico 
nos estabelecimentos escolares do 
concelho de Setúbal. 
Duas vezes por semana, as crianças 
recebem fruta e hortícolas, como 
maçãs, peras, clementinas, tan-
gerinas, laranjas, bananas, cere-
jas, uvas, ameixas, pêssegos, ano-
nas, quivis, diospiros, cenouras e 
 tomates.
Os produtos são previamente higie-
nizados e acondicionados em em-
balagens de plástico biodegradável.

Sucesso educativo
apoiado pela arte

Crianças
com fruta
gratuita

Jogos estimulam
criatividade infantil

O objetivo é contribuir para a me-
lhoria do sucesso educativo, no-
meadamente ao nível da língua 
portuguesa, matemática e literacia 
científica.
As ações promovidas pelo muni-
cípio incluem animação do livro e 
da leitura, dinamizada em parceria 
com a Casa d’Avenida, a percor-
rer os estabelecimentos de ensino 
pré-escolar, atividades de movi-
mento e dança, desenvolvidas com 
a colaboração da Academia de Dan-
ça Contemporânea de Setúbal, e de 
ciências experimentais, em parceria 
com a Ciência Viva. 

voadoras com material reciclável, 
roldanas, rodas dentadas e fios à 
manivela, dispostos ao redor do veí-
culo de 14 metros de comprimento.
Os alunos da Escola Básica Luí-
sa Todi tiveram a oportunidade de 
explorar mecanismos e jogos nas 
áreas da Mecânica, Eólica e Eletri-
cidade e Luz.
O projeto Creactivity integra o pro-
grama EduCaixa, que engloba toda 
a oferta educativa da Fundação “la 
Caixa” e pretende responder às ne-
cessidades educativas do século XXI. 
Depois da paragem em Setúbal, o 
autocarro seguiu para Torres Vedras.
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A Câmara Municipal de Setúbal 
criou postos de vacinação da gri-
pe sazonal nas freguesias e pro-
moveu a vacinação gratuita de 
1500 utentes do Serviço Nacional 
de Saúde com mais de 65 anos nas 
trinta farmácias do concelho.
No que diz respeito à vacinação 
nas farmácias, foram distribuí-
das cinquenta vacinas por cada 
estabelecimento, no âmbito de 
um protocolo estabelecido com a 
Associação Dignitude, promoto-
ra do Programa “Vacinação SNS 
Local”.
Os objetivos consistiram em alar-
gar o número de pessoas a que 
chega este meio de prevenção da 
gripe e também evitar conges-
tionamentos desnecessários nos 
centros de saúde.
Deste modo, o município de Se-

A Câmara Municipal de Setúbal 
assinou a 30 de outubro um pro-
tocolo de colaboração com a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, 
através do Grupo de Apoio de Se-
túbal, com o objetivo de desen-
volver um conjunto de ações para 
prevenção da doença oncológica. 
A escolha da data em que se assi-
nala o Dia Nacional de Prevenção 
do Cancro da Mama para a reali-
zação da cerimónia, no Salão No-
bre dos Paços do Concelho, foi, 
para a presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, “propo-
sitada, pelo grande significado que 
este dia tem”.
Palavras reiteradas pelo vereador 
da Saúde, Ricardo Oliveira, que 
acentuou a vontade de que o ato 

Reuniões preparam fórum 
A Câmara Municipal de Setúbal, em co-
laboração com cerca de duas dezenas de 
entidades da região, está a preparar a rea-
lização, a 8 de abril de 2021, da primeira 
edição do Fórum Saúde “Setúbal a Pensar 
em Si”. O encontro, que teve duas reuniões 
preparatórias, a 24 de setembro e 5 de no-
vembro, visa partilhar conhecimentos na 
área da saúde e divulgar o Perfil de Saúde 
e o Plano de Desenvolvimento de Saúde do 
Município de Setúbal.

Município promove 
vacinação da gripe
A Câmara Municipal de Setúbal colaborou ativamente na promoção da vacinação 
gratuita contra a gripe aos utentes com mais de 65 anos. Além da disponibilização 
em farmácias, foram criados postos nas freguesias

túbal materializou uma comparti-
cipação financeira no valor total de 
3375 euros que permitiu vacinar 
milhar e meio de munícipes, com 
idade igual ou superior a 65 anos.
Por outro lado, a autarquia, em 
colaboração com o Agrupamento 
de Centros de Saúde Arrábida, 
criou postos de vacinação. 
A segunda fase de vacinação da 
gripe, com início a 19 de outubro 
em todos os centros de saúde, 
com agendamento prévio, abran-
geu os utentes inscritos com ida-
de igual ou superior a 65 anos.
Para complemento, a autarquia 
disponibilizou postos de vacina-
ção, numa ação que envolveu as 
áreas da Saúde e da Proteção Civil 
do município e as juntas de fre-
guesia do concelho.
A iniciativa resultou de um pe-

dido do ACES Arrábida para 
aumentar a oferta de locais de 
vacinação durante o período da 
segunda fase de vacinação da po-
pulação portuguesa. 
O objetivo da criação destes espa-
ços em cada freguesia foi aliviar o 
fluxo de concentração de pessoas 
nos centros de saúde respetivos e 
contribuir, assim, para a mitiga-
ção do contágio de Covid-19.
No entanto, apesar de a autarquia 
ter disponibilizado um espaço 
em cada uma das cinco fregue-
sias, apenas foram utilizados dois 
postos de vacinação, na freguesia 
de São Sebastião e na União das 
Freguesias de Setúbal, devido 
ao número insuficiente de vaci-
nas disponibilizadas e à falta de 
recursos humanos por parte da 
ACES Arrábida.

Luta contra o cancro une esforços
“sirva também para dar destaque 
às iniciativas programadas e que a 
atual conjuntura não permitiu que 
acontecessem ao longo do mês”.
O protocolo visa implementar 

de Apoio de Setúbal (GASET), 
entidade parceira do Plano Local 
de Saúde da Arrábida.
O acordo contempla o trabalho 
conjunto entre as duas entida-
des para o aumento da literacia 
em saúde, com destaque para os 
fatores de risco das doenças on-
cológicas, bem como de serviços 
de apoio prestados pelo GASET. 
O município contribui para a 
melhoria das condições de vida 
e bem-estar da população e par-
ticipa ativamente nas iniciativas 
válidas que a sociedade civil em-
preende nos domínios da saúde 
e da participação cívico-cidadã. 
Promove inúmeras ações de ras-
treio e de sensibilização junto da 
população ao longo do ano.

Fibromialgia em estudo
Um estudo liderado por investigadores 
do Instituto Politécnico de Setúbal, com 
a participação de voluntários que sofrem 
de fibromialgia, está a avaliar os efeitos 
da fisioterapia no tratamento desta doen-
ça crónica. A investigação, integrada no 
projeto SHARE – Saúde e Humanidades 
Atuando em Rede, contemplou um trata-
mento centrado na realização de exercí-
cios de grupo com pacientes diagnostica-
dos clinicamente com esta doença.

Bebé box retoma distribuição
A distribuição dos kits Bebé Box, oferta do 
município de Setúbal que celebra os nas-
cimentos no puerpério do Hospital de São 
Bernardo, foi retomada em outubro após 
um período de interregno motivado pela 
pandemia de Covid-19. A caixa-presente 
inclui um babete, um roupão de banho, 
um folheto com o calendário de vacinas do 
Programa Nacional de Vacinação e o cartão 
“Olá, Bebé! Olá, Mundo!”, para registo dos 
primeiros dados da criança.

Onda rosa pela prevenção
Setúbal associou-se às comemorações do 
mês da prevenção do cancro da mama, 
organizadas pela Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, com a decoração da “rotunda 
dos peixes”, situada entre as avenidas 22 
de Dezembro e Mariano Carvalho, com 
iluminação cor de rosa que traduz o sim-
bolismo associado ao movimento Outubro 
Rosa. A autarquia incentivou, igualmente, 
as lojas da Baixa a decorarem as montras 
com ornamentos cor de rosa.

O posto que funcionou no salão da 
Junta de Freguesia de S. Sebastião 
abrangeu os utentes do Centro de 
Saúde de S. Sebastião, da Unidade 
de Saúde Familiar du Bocage e do 
Centro de Saúde Santos Nicolau.
O outro posto, que funcionou no 
Centro Comunitário de Nossa Se-
nhora da Anunciada, localizado 
na Rua General Daniel de Sousa, 
abrangeu os utentes do Centro 
de Saúde da Praça da República – 
Beira-Mar, da Unidade de Saúde 
Familiar de São Filipe e da Unida-
de de Saúde Familiar Luísa Todi.
A vacinação contra a gripe sazonal 
está incluída no Programa Na-
cional de Vacinação, promovido 
pela Direção-Geral da Saúde, e 
visa prevenir a doença em, pelo 
menos, 150 mil portugueses, com 
idade igual ou superior a 65 anos.

um conjunto de ações na pre-
venção do cancro, bem como no 
apoio social ao doente oncológi-
co e respetiva família, através do 
Núcleo Regional do Sul – Grupo 
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Estúdio de gravação
dá forma ao talento

Cerca de quatro dezenas de jovens desenvolvem os talentos artísticos num estúdio de som e imagem, instalado 
pela Câmara Municipal de Setúbal no Bairro da Bela Vista. Orientados pelo rapper português Chullage 
aprendem o que é necessário para produzirem música como profissionais

No âmbito de um protocolo 
estabelecido com a Khapaz 
– Associação Cultural de 
Jovens Afrodescendentes, a 
Câmara Municipal de Setúbal 
comparticipa com 12 mil euros, 
pagos em doze prestações 
mensais de mil euros ao 
longo de um ano, para apoio a 
atividades de formação técnica-
-artística de moradores e para 
apoio ao processo de gestão 
pelos próprios moradores.
Por sua vez, a Khapaz organiza 
as ações de formação, consoante 
os interesses manifestados pelo 
grupo de gestão da valência 
de estúdio de som e vídeo e 
contribui para a programação de 
atividades e eventos do Espaço 
Nosso Bairro, Nossa Cidade, 
em articulação com a respetiva 
equipa técnica. 
Está prevista a realização 
de workshops dirigidos à 
comunidade e aulas específicas 
para misturar e masterizar, bem 
como masterclasses intensivas 
a realizar aos fins de semana, 
conduzidas por artistas e 
técnicos convidados.
Este projeto é desenvolvido no 
âmbito do programa municipal 
Nosso Bairro, Nossa Cidade, 
a decorrer num território 
composto por cinco bairros da 
zona da Bela Vista.

Alberto Pinto Leite e Smyle Ornela 
têm em comum a vontade de ajudar 
os outros e experiência profissional 
na área da construção civil. Razões 
que levaram a Câmara Municipal de 
Setúbal a ceder-lhes um espaço, no 
Bairro da Bela Vista, onde podem 
desenvolver a atividade profissional 
e implementar uma oficina comuni-
tária. 
É com orgulho que Alberto, mais 
conhecido entre os vizinhos como 
Beto, e Smyle mostram o espaço lo-
calizado no rés-do-chão do n.º 5 da 
Rua do Antigo Olival, no qual rea-
lizaram as obras necessárias, com 
materiais cedidos pela autarquia, 
para desenvolverem atividades na 
área da construção civil. 
“Sempre quis criar um projeto, ao qual 
chamo de ‘oficina oficiosa’, para ajudar 

Moradores partilham oficina comunitária na Bela Vista

Protocolo
dinamiza
atividade
no espaço

o município, no âmbito de um pro-
tocolo, na gestão do espaço, explica 
as regras. “Basta preencheres uma 
ficha com os teus dados e escolheres 
os dias a que queres vir. O meu papel 
aqui é observar, ensinar e dar algu-
mas dicas. Só queres gravar sons ou 
também queres aprender a parte da 
produção?”
A criação de um estúdio de som e 
imagem foi proposta pelos mora-
dores para dar oportunidade aos 
jovens artistas dos cinco bairros 
abrangidos pelo programa muni-
cipal Nosso Bairro, Nossa Cidade 
de gravarem e divulgarem projetos 
musicais.
Chullage foi desafiado pela autar-

Às dez da manhã de sábado, a cam-
painha do Espaço Nosso Bairro, 
Nossa Cidade, no Bairro da Bela 
Vista, não para de tocar. Nuno 
Santos, mais conhecido no mun-
do artístico como Chullage, dá as 
boas-vindas aos jovens que vão 
chegando, alguns pela primeira 
vez. 
É o caso de Bruno Silva, 18 anos, 
que, através de um amigo, ficou a 
saber que podia, finalmente, gravar 
as músicas que compõe. “Sou cantor 
e também escrevo músicas. Gostava de 
gravar algumas”, conta. 
Nuno Santos, membro da Khapaz 
— Associação Cultural de Jovens 
Afrodescendentes, a colaborar com 

quia a dinamizar o equipamento e 
não teve dúvidas. “O vereador Carlos 
Rabaçal garantiu-me que ia ser cria-
do um equipamento em condições e 
quando vi o espaço aceitei logo. Ou-
tra coisa que me motivou foi o âmbito 
participativo, uma vez que o projeto 
não ficaria a cargo dos técnicos da câ-
mara, mas sim nas mãos das pessoas, 
dos artistas da comunidade.”
A autarquia investiu cerca de 100 
mil euros na criação do novo equi-
pamento, cujas obras ficaram con-
cluídas em outubro, que contempla 
um estúdio devidamente apetre-
chado para a gravação de música e 
uma sala multiusos destinada a ati-
vidades de dança, teatro, gravação 

quem não pode pagar grandes orça-
mentos. Quando precisam de arranjos 
em casa, as pessoas compram os ma-
teriais e eu ofereço a mão de obra”, ex-
plica Smyle, 40 anos, cuja formação 
profissional é na área da serralharia.

Já Alberto, 56, diz que é “mestre 
de obras da construção civil e um 
faz-tudo”, pois sabe “fazer de tudo um 
pouco” e está disponível para acorrer 
a qualquer solicitação para arranjos 
no interior das casas ou nos prédios. 

“Quando precisarem de ocupar os tem-
pos livres, os jovens podem procurar-me 
na oficina que eu estou disponível para 
partilhar os meus conhecimentos. Acre-
dito que se ajudar o bairro ele também 
me ajuda”, sublinha Smyle.
Os dois moradores devem, igual-
mente, divulgar iniciativas forma-
tivas, no âmbito da calendarização 
de atividades dos bairros da zona 
da Bela Vista, e promover a oficina 
comunitária junto de mecenas, de 
forma a obter meios e equipamen-
tos necessários ao apetrechamento 
contínuo e melhoria da funcionali-
dade. 
O projeto está aberto a moradores 
que queiram efetuar ou aprender a 
realizar trabalhos de construção civil 
para a melhoria da conservação das 
habitações e edifícios.

de vídeos e residências artísticas 
em várias áreas.
O projeto tem despertado o in-
teresse de dezenas de jovens dos 
bairros da Bela Vista, Forte da Vela 
Vista, Alameda das Palmeiras, 
quinta de Santo António e Man-
teigadas, o território do programa 
municipal Nosso Bairro, Nossa Ci-
dade, mas também de outros locais.
Nuno Santos não tem mãos a me-
dir. “As inscrições não param de au-
mentar. Alguns querem gravar, outros 
querem aprender a produzir, a condu-
zir o processo. Por isso, estou a formar 
algumas pessoas para me ajudarem 
a dar resposta às solicitações e para 
serem os futuros técnicos do estúdio.”

Nos últimos tempos, interessou-se 
pela recuperação de móveis e por 
isso precisava de um espaço para de-
senvolver a atividade.  
Os moradores solicitaram instala-
ções ao município e não hesitaram 
quando surgiu a proposta para se-
rem os dois primeiros ocupantes de 
uma oficina comunitária, no âmbito 
do programa municipal Nosso Bair-
ro, Nossa Cidade.
A autarquia cedeu o imóvel, pelo 
período de um ano, mediante o pa-
gamento mensal para o fundo de 
maneio do edifício da quantia de 
20 euros, cada um, ficando Alberto 
e Smyle responsáveis pelo acompa-
nhamento dos trabalhos de constru-
ção civil propostos por moradores e 
por organizarem oficinas de apren-
dizagem de pequenos trabalhos. 
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A Volta a 
Portugal em 

Bicicleta 
voltou a passar 

por Setúbal, 
numa edição 
reformulada, 
devido à crise 

sanitária 
motivada pela 

pandemia de 
Covid-19. A 

sétima etapa 
ligou Loures a 
Setúbal, num 

total de 161 
quilómetros

Setúbal recebeu a última etapa em linha da 
edição especial 2020 da Volta a Portugal em 
Bicicleta, a 4 de outubro, na qual se sagrou 
vencedor o português António Carvalho, da 
Efapel.
António Carvalho foi o mais forte na chega-
da à meta instalada na Avenida Luísa Todi, 
defronte do Largo José Afonso, batendo ao 
sprint Luís Fernandes, da Radio Popular/
Boavista, para terminar os 161 quilómetros 
da etapa entre Loures e Setúbal com o tempo 
de 03h40m45s.
O vencedor da penúltima etapa da Edição Es-
pecial 2020 da Volta a Portugal em Bicicleta 

mo à cidade e à região”. Por isso, vincou, a 
competição nacional de ciclismo regressa a 
Setúbal em 2021, com a 82.ª edição da prova. 
A Edição Especial 2020 da Volta a Portu-
gal em Bicicleta, com um total de 1183,9 
 quilómetros, ganha por Amaro Antunes, da 
W52-FC Porto, começou a 27 de setembro 
com um prólogo de sete quilómetros em 
Fafe, a que se seguiu, a 28, a primeira etapa 
entre Montalegre e Viana do Castelo, com 
180 quilómetros.
Em setembro decorreram mais duas etapas. 
A primeira, a 29, ligou Paredes à Senhora da 
Graça, num percurso com 167 quilómetros, e 

recebeu o prémio das mãos da presidente da 
Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Do-
res Meira, que destacou a importância desta 
prova em tempos de pandemia.
Apesar dos constrangimentos motivados 
pela crise sanitária, a festa do ciclismo, em 
particular a etapa Loures-Setúbal, organi-
zada pela Federação Portuguesa de Ciclismo 
com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, 
atraiu muitos entusiastas, que apoiaram os 
ciclistas em vários pontos do percurso.
Maria das Dores Meira frisou que a passagem 
da Volta a Portugal em Bicicleta por Setúbal 
“constitui uma forma de dar mais protagonis-

a 30 foi a vez de um trajeto entre Felgueiras e 
Viseu, com 171,9 quilómetros.
A quarta etapa decorreu a 1 de outubro, com 
148 quilómetros, entre a Guarda e a Covilhã, 
a que se seguiu, a 2, um percurso entre Oli-
veira do Hospital e Águeda, com 176,3 quiló-
metros, e, a 3, um trajeto entre Caldas da Rai-
nha e Torres Vedras, com 155 quilómetros.
Depois da última etapa em linha entre Loures 
e Setúbal, a Edição Especial 2020 da Volta a 
Portugal em Bicicleta terminou a 5 de outu-
bro em Lisboa, com um contrarrelógio indi-
vidual de 17,7 quilómetros entre a Ribeira das 
Naus e a Praça do Comércio.

Volta decide-se em Setúbal

Cerca de quatro dezenas de pilotos marcaram 
presença na edição 2020 da Rampa PêquêPê 
da Arrábida, realizada nos dias 7 e 8 de no-
vembro, integrada no Campeonato de Portu-
gal de Montanha.
José Correia, piloto da JC Group Racing 
Team, ao volante de um protótipo Osella PA 
Evo2000, foi o vencedor absoluto da compe-
tição, organizada pelo Clube de Motorismo de 
Setúbal em conjunto com a Câmara Munici-
pal de Setúbal, com provas divididas entre o 
campeonato e a taça nacional de montanha, a 
rampa regional e o desafio khumo.

Os atletas João Ferreira e Liliana Veríssimo 
venceram a Lidl Setúbal Triathlon, prova de 
triatlo longo com segmentos de natação ci-
clismo e corrida, realizada no dia 25 de outu-
bro.
João Ferreira, triatleta do Clube de Natação 
e Triatlo de Lisboa, ganhou pela terceira vez 
consecutiva, com o tempo de 03h58m23s, a 
prova organizada pela Câmara Municipal de 
Setúbal e a HMS Sports.
Nas mulheres, Liliana Veríssimo, do Núcleo 
do Sporting da Golegã, que na edição ante-
rior da prova de triatlo longo de Setúbal ha-

Rampa acelera emoções

Triatlo desafia atletas 

António Rodrigues, piloto da NJ Racing 
Team, num protótipo BRC CM 05 EVO, ficou 
em segundo lugar, enquanto Vítor Pascoal, 
num Porsche 991 GT3 Cup, alcançou a tercei-
ra posição. 
A Rampa PêquêPê da Arrábida foi este ano 
realizada sem a presença de público devido ao 
quadro de crise sanitária provocada pela pan-
demia de Covid-19. Contudo, a organização 
do evento de automobilismo disponibilizou 
uma transmissão em direto na internet, para 
que as pessoas pudessem assistir a todos os 
momentos da competição.

via ficado em segundo lugar, subiu este ano 
ao mais alto lugar do pódio com o tempo de 
04h43m02s. 
Esta edição do Lidl Setúbal Triathlon teve iní-
cio no areal do Parque Urbano de Albarquel, 
onde os atletas cumpriram uma única volta 
de 1,9 quilómetros a nadar. O percurso de 90 
quilómetros de ciclismo, com quatro troços, 
desenvolveu-se na cidade e na Serra da Ar-
rábida e a corrida, de 21,097 quilómetros, foi 
disputada em quatro voltas na frente ribeiri-
nha da cidade, ficando a meta instalada junto 
do Largo José Afonso.
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Uma comitiva da Câmara Municipal 
de Setúbal, liderada pela presiden-
te Maria das Dores Meira, efetuou a 
24 de novembro uma visita técnica 
ao Estádio do Bonfim para avaliar 
as condições em que se encontra 
o imóvel, que agora integra o pa-
trimónio do município.
A vistoria, com a participação do 
executivo, dirigentes e técnicos 
municipais, surge na sequência da 
aquisição, em hasta pública, por 1,5 
milhões de euros, dos direitos de 
superfície do Estádio do Bonfim.
“Viemos ver as condições do edificado, 
incluindo o próprio campo, para per-
ceber como vamos cuidar daquilo que 
agora está à guarda e responsabilida-
de da Câmara Municipal de Setúbal”, 
afirmou Maria das Dores Meira.
No esclarecimento realizado após a 

Visita ao estádio
avalia condições
de conservação
As condições do Estádio do Bonfim foram avaliadas em vistoria para conhecer 
o estado de conservação do equipamento. A autarquia estuda agora melhorias 
a executar no recinto desportivo, que passou a estar integrado no património 
municipal

ANIVERSÁRIO. As comemorações 
dos 110 anos do Vitória incluíram 
homenagens a atletas, técnicos e 
dirigentes e a atribuição de um prémio 
especial à autarquia, em cerimónia 
simbólica realizada a 20 de novembro, 
defronte dos Paços do Concelho. 
O evento foi promovido pela 
Andgerações – Associação de Antigos 
Praticantes, Dirigentes e Amigos 
do Andebol, conjuntamente com as 
claques VIII Exército e Ultras Grupo 
1910 e a associação Voluntários Vitória.

visita a diversas áreas do Estádio do 
Bonfim, a autarca revelou que a ini-
ciativa teve como objetivo conhe-
cer, em pormenor, a realidade do 
estado de conservação e funciona-
mento da infraestrutura desportiva.
“A Câmara Municipal de Setúbal não 
quer o ónus de ter deixado degradar 
ainda mais este recinto desportivo. 
Temos por hábito cuidar bem daquilo 
que é património desta cidade e, neste 
momento, este estádio é património 
municipal”, clarificou.
Na visita, foram percorridos, com 
minúcia, diversos espaços do está-
dio, incluindo salas técnicas e ad-
ministrativas, áreas dedicadas ao 
futebol profissional, assim como 
espaços de bancadas e instalações 
de modalidades não profissionais 
como atletismo, ginástica e judo.

O Observatório Municipal de Desporto foi um dos temas centrais da reu-
nião anual do Conselho Municipal de Desporto de Setúbal, realizada a 12 de 
novembro, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho.
No que respeita a este organismo que faz o retrato atual do desporto no 
concelho, foi partilhado um documento para recolha de contributos e su-
gestões, com vista à apresentação pública do Observatório, prevista para o 
início de 2021.
O encontro, coordenado pelo vereador Pedro Pina, ficou igualmente mar-
cado pela apresentação de informações relativas à atribuição, em 2020, de 
apoios aos clubes, através dos planos de desenvolvimento desportivo. 
Foi ainda abordado o Plano Municipal de Desenvolvimento da Vela, apre-
sentado o plano das principais atividades desportivas do concelho para 
2021 e, entre outros, discutido o modelo de realização da próxima Gala do 
Desporto de Setúbal.

A Praia do Creiro, no Parque Natu-
ral da Arrábida, recebeu a 11 de ou-
tubro a edição de estreia do Setúbal 
Open Water Race, prova de natação 
em águas abertas, com competição 
nas distâncias de 750, 1900 e 3800 
metros.
O evento, uma organização conjunta 
da HMS Sports e da autarquia, teve 

Conselho desportivo
prepara observatório

Natação em estreia

A presidente da Câmara Municipal 
reiterou que o Vitória Futebol Clu-
be faz parte da história de Setúbal, 
motivo pelo qual existe uma preo-
cupação acrescida com este imóvel. 
“Queremos cuidar bem dele em memó-
ria daqueles que construíram o estádio 
e deram a glória a Setúbal.”
A autarca adiantou que a visita 
serviu ainda para conversar com a 
direção de então do Vitória. “Intei-
rámo-nos da realidade para, agora, 
aqui fazer melhoramentos que consi-
derarmos necessários.”
Maria das Dores Meira sublinhou 
que o Vitória não é um clube qual-
quer. “É uma instituição com dimen-
são e com história nacional e inter-
nacional, não apenas no futebol mas 
também nas inúmeras modalidades 
que aqui também se praticam.”

Dois novos campos cobertos, inau-
gurados a 8 de outubro, reforçam a 
oferta e a qualidade desportiva nas 
vertentes formativa e de lazer da 
Academia de Padel de Setúbal, ins-
talada no Parque de Vanicelos.
Os courts, com relva sintética e pa-
redes circundantes transparentes, 
estão integrados em nova infraes-
trutura desportiva coberta, a qual 
pode estar parcialmente aberta.
Os campos, com 20 metros de com-
primento por 10 metros de largura, 
são “de nível internacional, cumprindo 
todas as exigências da modalidade”, 
vincou o presidente da Academia de 
Padel de Setúbal, Bruno Ferreira.

Campos cobertos
reforçam padel

Estes campos permitem, por um 
lado, reforçar a qualidade da Acade-
mia e, por outro, aumentar a oferta 
disponível, ficando os novos courts 
mais direcionados para a formação.
A presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, Maria das Dores Meira, 
na inauguração juntamente com o 
vereador do Desporto, Pedro Pina, 
elogiou a iniciativa desta academia 
de padel, a funcionar desde 2018.
“Este investimento resulta em mais ofer-
ta e qualidade de vida para as pessoas”, 
enalteceu a autarca, para sublinhar 
que “é também através destas inicia-
tivas que se revela a transformação de 
Setúbal”.

como vencedor na prova principal 
Marco Vantaggiato, com o tem-
po de 58 minutos. Na competição 
dos 1900 metros o triunfo foi para 
Emílio Frischknecht, ao terminar 
o percurso em 25m33s, enquanto 
na distância dos 750 metros a vitó-
ria coube a Rúben Perdigoto, com 
11m04s.
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Instituto Politécnico de Setúbal aberto à Europa

ac
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Novos desafios, partilha de expe-
riências e de conhecimento, mo-
bilidade de ensino e desenvolvi-
mento regional. Estas são recentes 
mais-valias do Instituto Politécni-
co de Setúbal, que, desde 1 de ou-
tubro, juntamente com mais cinco 
instituições, está constituído como 
universidade europeia.
Este projeto europeu, financiado 
pelo programa Erasmus+, consiste 
na criação de “universidades”, de-
signação que, neste caso, engloba 
todo o tipo de instituições de ensi-
no superior, interligadas em rede 
e promotoras de uma educação 
conjunta e com objetivos seme-
lhantes. 
“Através desta ação, a União Euro-
peia procura derrubar muros edu-
cativos e, em simultâneo, fomentar 
valores europeus comuns”, adianta 
Susana Piçarra, vice-presidente 
do Instituto Politécnico de Setúbal 
com os pelouros da Investigação e 
da Internacionalização. 
Esta ação, a desenvolver ao longo 
dos próximos três anos, além da 
qualificação acrescida dos jovens, 

Novas ideias de negócio são avaliadas por ferramenta de inteligência artificial, em desenvolvimento com a colaboração 
de investigadores da Escola Superior de Ciências Empresariais. O Instituto Politécnico de Setúbal reforça o estatuto 
na esfera internacional ao constituir-se como campus europeu de educação

“O objetivo é, no espírito de aproxima-
ção entre a academia e a comunidade, 
produzir soluções interdisciplinares 
para problemas/desafios concretos de 
âmbito local e que se traduzam ver-

Uma ferramenta digital, baseada 
em algoritmos de inteligência arti-
ficial, para avaliação de novas ideias 
de negócio, está a ser desenvolvida 
por uma equipa internacional, no 
âmbito do projeto Kabada – Know-
ledge Alliance of Business Idea As-
sessment: Digital Approach.
“O objetivo é auxiliar potenciais em-
preendedores a identificar riscos e a 
aferir com maior fiabilidade o even-
tual sucesso de novos negócios”, ex-
plica Luísa Carvalho, docente da 
Escola Superior de Ciências Em-
presariais do Instituto Politécni-
co de Setúbal e coordenadora da 

dadeiramente em mais-valias para a 
sociedade”, afirma Susana Piçarra. 
Neste âmbito, vinca, é esperado “um 
alargamento da dimensão das ativi-
dades de ensino e investigação, bem 

equipa de seis investigadores por-
tugueses. 
Para determinar o sucesso ou in-
sucesso da ideia de negócio, a fer-
ramenta contempla a avaliação de 
um conjunto de fatores relaciona-
dos com aspetos financeiros, de 
marketing e de recursos humanos, 
entre outros, tendo em conta os vá-
rios setores de atividade.
Em Setúbal, é trabalhada a área re-
lacionada com o empreendedoris-
mo. “A informação e fatores que po-
dem influenciar a ideia de negócio”, 
adianta Luísa Carvalho. “Depois 
de validados, passam a constar nos 

que junta quatro instituições acadé-
micas e três empresas e associações.
Uma das mais-valias desta fer-
ramenta consiste no facto de ser 
baseada em algoritmos de inteli-
gência artificial. “Tem capacidade 
de aprendizagem. Quanto mais in-
formação acumular, melhor a ca-
pacidade e fiabilidade das respostas 
obtidas”, vinca Luísa Carvalho.  
Aliada a esta aprendizagem está a 
permanente atualização. “Não será 
uma ferramenta estanque, uma vez 
que se mantém atual, acompanhan-
do, por exemplo, as alterações e a 
evolução dos diferentes mercados”, 

Inteligência avalia negócios
revela sobre a tecnologia, que será 
de utilização livre.
Além da avaliação de ideias de ne-
gócio, o Kabada procura estimular 
uma nova abordagem no ensino da 
Gestão e do Empreendedorismo, 
uma vez que a ferramenta incorpo-
ra planos de estudo, o que possibi-
lita uma aprendizagem interativa 
sobre o processo de criação de um 
plano de negócios.

Parceria europeia

O projeto europeu Kabada – Know-
ledge Alliance of Business Idea 
Assessment: Digital Approach, a 
decorrer desde o final de 2019, é 
financiado em perto de um milhão 
de euros pelo Programa Erasmus+, 
no âmbito da ação-chave “Alianças 
do Conhecimento”.
A investigação é liderada pela BA 
School of Business and Finance, 
da Letónia, e conta com as colabo-
rações, além da Escola Superior de 
Ciências Empresariais do Instituto 
Politécnico de Setúbal, da Vilniaus 
Kolegija – University of Applied 
Sciences, da Lituânia, e da Mendel 
University, da República Checa.
O projeto inclui ainda o envolvi-
mento da empresa letã ArtSmart, 
assim como das associações You-
th Entrepreneurship Promotion 
Association, da Lituânia, e Centro 
Studi “Cultura Sviluppo”, de Itália. 

visa o aprofundamento das parce-
rias entre as instituições de ensino 
superior e as comunidades locais 
onde se inserem, transformando-
-as em laboratórios vivos. 

campos a preencher pelos utilizadores 
da futura ferramenta.” 
Numa fase mais avançada, a inves-
tigação pode vir a contar com o en-
volvimento de estudantes.
Essa pode ser uma realidade “na 
etapa de testes e de otimização da fer-
ramenta, com vista a recolher contri-
butos e perspetivas das gerações mais 
novas, mais habituadas a este tipo de 
tecnologias”.
A parte mais tecnológica do Kabada 
está a ser desenvolvida por outras 
equipas do projeto, a decorrer até 
2022, o qual conta com o envolvi-
mento de um consórcio europeu 

como um reforço do desenvolvimento 
de projetos em equipas internacio-
nais, interdisciplinares e com a par-
ticipação de elementos da sociedade 
civil”.
A constituição do IPS como uni-
versidade europeia foi concretiza-
da por um consórcio de seis insti-
tuições de ensino superior através 
do projeto E³UDRES² – Engaged 
European Entrepreneurial Uni-
versity as Driver for European 
Smart and Sustainable Regions.
Ao integrar a segunda geração de 
universidades europeias, num 
universo total de 41 instituições 
associadas a este desígnio euro-
peu, o Instituto Politécnico de 
Setúbal consegue reforçar, em si-
multâneo, a posição internacional 
e o estatuto a nível nacional.
O projeto E³UDRES², com finan-
ciamento comunitário no valor de 
cinco milhões de euros, é impul-
sionado por um consórcio de seis 
instituições de ensino superior, 
incluindo o IPS, o qual conta com 
vários parceiros, entre os quais a 
Câmara Municipal de Setúbal. 

CONSÓRCIO A SEIS
PORTUGAL | Instituto Politécnico de Setúbal | ÁUSTRIA | St. Pölten University of Applied Sciences
BÉLGICA | UC Leuven Limburg | HUNGRIA | Szent Istvan University Gödöll  | ROMÉNIA | Politehnica 
University Timisoara | LETÓNIA | Vidzeme University of Applied Sciences 
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Os More than a Thousand eram uma ban-
da de metal. Depois de muitos anos a tocar 
“pesado”, produz agora, com êxito, para ar-
tistas de géneros radicalmente distintos. É 
um desafio?
Mesmo quando estava com a banda, pensava 
com frequência que gostava de ter uma de ou-
tro estilo. Com a produção acabo por ter essa 
oportunidade. Sempre gostei de tudo. Em 
miúdo, com o meu irmão, fazíamos cassetes 
de vídeo, que podiam começar com Nirvana 
e passar para uma balada qualquer. Espe-
rávamos que desse na televisão o Top Mais 
e gravávamos os videoclips para termos as 
músicas. Era a única forma que havia na altu-
ra. Acabávamos por consumir tudo. Até uma 
Laura Pausini.

Engenharia de som é algo complexo. Todas 
as batidas aplicadas ao ínfimo pormenor. 
Mas, frequentemente, não chegam a ser 
percecionadas pelo público. Esse trabalho 
exaustivo colhe resultados?
Li há pouco tempo um estudo que indica que o 
cérebro associa três coisas quando ouve uma 
música: o ritmo, a voz e a harmonia. Depois 
junta tudo. Por exemplo, a bateria vale como 
um único instrumento e os baixos, na nossa 
cabeça, vão lá parar. No meu trabalho tento 
simular uma banda. Como é que todas as ba-
tidas poderão soar se fosse uma banda.

Não houve prémio nos Grammy Latinos, 
mas houve nomeação, que, só por si, já é 
uma distinção ao alcance de poucos. Como 
viveu a cerimónia e a nomeação para um 
dos prémios internacionais mais impor-
tantes da indústria? 
Foi incrível. Nem queria acreditar. Faço todos 
os temas com muita dedicação, mas nunca 

Músico sem fronteiras. Filipe Oliveira, 38 anos, cresceu 
como guitarrista da “pesada”. Os setubalenses More than a 
Thousand deixaram marca numa era do metal português e 
Filipe esteve lá, do princípio ao fim, entre 2001 e 2016. Bom, 
esteve e não esteve. Podia tocar hardcore, mas sempre gos-
tou de todo o tipo de música. Fez-se produtor e engenheiro 
de som. Fez-se também premiado nesta vertente. Produziu 
o tema “Nada Mais”, de Fernando Daniel, que conquistou o 
Disco de Ouro. Até tem um vídeo no YouTube em que revela 
todo o processo criativo. Porque não sabe apreciar uma fol-
ga, juntou-se a Alba Reche e Diogo Guerra na produção de 
“Hestia”, tema do álbum “quimera” da cantora espanhola. A 
parceria resultou numa nomeação para os Grammy Latinos 
2020 pelo trabalho de engenharia do álbum. Não ganharam, 
mas Filipe cumpriu um sonho. A sua mente dispara em vá-
rias direções. Esteve num curso superior de engenharia in-
formática. Detestou. Seguiu-se bacharelato em engenharia 
multimédia. Tudo bem, não fosse a forte componente infor-
mática. Não terminou. Também foi ilustrador. E dos bons. 
Criava as t-shirts e capas da banda, até que outros o queriam 
a desenhar para eles. Virou negócio. Uma sobrevivência. E, 
assim, passou a ser conhecido como Filipe Survival, o gui-
tarrista de metal, produtor, que até ouve Laura Pausini e não 
sabe descansar.

“A minha cabeça não descansa”

pensei alguma vez ser nomeado para estes 
prémios. Comecei o tema [nomeado, “Hes-
tia”, de Alba Reche] como songwriter. Faço 
parte de uma equipa de produção, a RedMojo, 
e participámos num writing camp em Espa-
nha, uma espécie de reunião entre produto-
res e compositores portugueses e espanhóis, 
a que se juntam artistas para que se produzam 
as suas canções. Certo dia, trabalhei com a 
Alba e o meu colega Diogo Guerra. Era ele 
quem estava a fazer produção, porque era a 
minha folga. Como também sou compositor, 
perguntei se podia participar dessa forma e, 
no final da sessão, ele convida-me a produ-
zir o tema em conjunto. Foi assim que peguei 
no tema e, na segunda sessão, já estava como 
produtor. Depois passaram-se meses e ficá-
mos a saber que o álbum estava nomeado para 
um Grammy.

E como foi assistir à cerimónia, em particu-
lar neste período de constrangimentos, que 
nos obriga a viver os eventos à distância, 
mesmo aqueles tão importantes como uma 
cerimónia dos Grammy?
Comecei a consultar a internet, até que saiu 
o prémio da minha categoria. Estava com os 
meus pais e a minha mulher. Fiquei um boca-
dinho... “olha, não ganhei...”. Mas a verdade é 
que já é uma vitória para mim. Ser nomeado 
para um Grammy é algo com que sempre so-
nhei.

Guitarrista durante tantos anos nos More 
than a Thousand, como surgiu a produção?
Na banda compunha, mas sempre nos envol-
vemos nessa área. De qualquer forma, o meu 
interesse por áudio veio desde muito novo. 
Também fui ilustrador durante vários anos, 
fruto da banda. Fazia t-shirts e capas para nós 

e outros grupos começaram a pedir-me para 
lhes fazer ilustrações. Tornou-se num negó-
cio. Fazia isto para sobreviver e, ao juntar-me 
a um site de ilustradores, tive de criar um 
 nickname. O nome “Survival” vem daí.

A vida de músico, numa banda rock, obriga 
a muito tempo na estrada. Há saudades?
Muitas. Uma banda de metal portuguesa tem 
de estar muito tempo fora do país. Depois de 
terminarmos, havia uma altura no verão em 
que nem podia abrir o Instagram. Pessoas 
que conheço, que ainda estavam no meio, pu-
blicavam as suas experiências. Nessa altura, 
batia uma saudade forte.

O mercado pode estar lá fora, mas vocês 
nasceram e cresceram cá. Setúbal ajudou?
Noutro dia, vi um graffiti que dizia “Setúbal 
era rebelde”. Tenho muito essa ideia. quan-
do surgimos, havia muita coisa a acontecer. 
Havia uma vida underground gigante. O so-
nho era tocar na escola, no Festival Alterna-
tivo do Liceu. Pensas sempre localmente. O 
clique dá-se quando pensamos que estamos 
numa garagem e que vai surgir uma editora 
que te vai tirar de lá. Isso não existe. A banda 
tem de trabalhar. É uma mentalidade de “do 
it yourself”, muito presente na cena hardco-
re. Faz as tuas t-shirts, os teus CD. Depois, 
tocas ao vivo. Nisso, Setúbal deu uma ajuda 
brutal.

Chegaram a tocar na Capricho e na Feira de 
Sant’Iago...
...Chegámos pois! Não me esqueço que na 
 Capricho tiveram de pedir ao público para 
não saltar, caso contrário o chão do salão era 
capaz de não aguentar. Sempre que havia con-
dições, fazíamos por tocar em Setúbal.

Num paralelismo com a vasta experiência 
como intérprete, principalmente de gui-
tarra, não estranha, enquanto produtor, 
ver os sons transformados em linhas de 
ritmos num programa de computador? A 
música não fica artificial?
Depende do estilo. O importante é não nos 
fecharmos numa caixa. Cheguei a ouvir músi-
cas em que estava convencido de que seriam 
analógicas e depois vim a descobrir que não. 
Acho que é secundário para uma canção. O 
que interessa é o produto final.

Viver da música poderá ser um desafio. 
Nunca houve um momento de dúvida, de 
olhar para trás e pensar que poderia ter 
existido outro caminho mais fácil?
Nunca. Sempre fui sonhador. Claro que tam-
bém ajudou ter uns pais que me permitiram 
ser assim. Tive essa sorte. E sempre fui am-
bicioso. Se via uma banda a conseguir, pensa-
va “bora, também havemos de lá chegar”. Ao 
mesmo tempo, o grupo de pessoas com que 
estava também partilhava dessa mentalidade.

Sendo assim tão ambicioso, que metas estão 
definidas agora? Conquistar um Grammy, 
talvez?
Sim, vencê-lo! [risos] Não tenho muitas. Mas 
também nunca tenho descanso. A minha ca-
beça não descansa. Tenho o defeito de nunca 
estar satisfeito. Em vez de dar valor às coisas, 
acabo por estar sempre a pensar em mais. 
Agora, deu-se a pandemia, várias empresas 
acalmaram, até a RedMojo, e eu decidi abrir 
o meu próprio estúdio. É em Odivelas, o Sur-
vival Room. Faço produção, mistura e remas-
terização, mas o meu objetivo é sempre com-
por e produzir. E não está fechado a nenhum 
estilo.
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António do Rosário Lopes tem de-
dicado a vida a calçar os passeios de 
Setúbal. Faça chuva ou faça sol, as-
senta pedras, conserta os buracos, 
martela caminhos.
quando chega a Setúbal, na década 
de 70, havia perto de trinta calcetei-
ros a trabalhar. Saiu da Ilha de São 
Nicolau, Cabo Verde, com 15 anos, 
rumo à cidade do Sado com o ânimo 
de conseguir uma oportunidade de 
trabalho. E conseguiu-a, na Câmara 
Municipal.
Em 2013, assume o cargo de encar-
regado de calceteiros. Hoje, aos 65 
anos, é um dos poucos que ainda 
fazem calçada. Diz faltar quem lhe 
suceda porque as gerações mais no-
vas não querem dar continuidade à 
labuta. “Não se aguentam muito tem-
po. Estão aqui há dois dias e já se estão 
a queixar das costas”, lamenta.
Em Setúbal, sobram dedos de uma 
mão para contar o número de pro-
fissionais na área. Noutros tem-
pos, chegaram a ser perto de trinta. 
Hoje, além de António, restam ape-
nas dois.
Um deles é Francisco Pires, o mais 
novo da lista. Aos 52 anos, dedica 
a vida a adornar com pedra as ruas 
do município. “É uma profissão dura 
e de desgaste rápido. Não há dúvidas. 

A arte do trabalho duro
É tudo executado de cóqueras. Custou-
-me nos primeiros dias. Não me con-
seguia endireitar quando me levan-
tava. Tinha de me inclinar para aí a 
70 graus e depois é que conseguia ficar 
vertical. Ao longo do tempo, fui mol-
dando o corpo à profissão”, afirma. 
“Mas a verdade é que os anos já pesam 
um bocadinho e a idade não perdoa.”
Francisco aprendeu a arte com os 
mestres mais antigos e passou por 
todas as “fases necessárias até chegar 
a calceteiro”, recorda.
Aos 15 anos, em 1983, depois de 
uma formação no Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, co-
meça a ter os primeiros contactos 
com a arte da calçada, graças aos 
ensinamentos do colega António do 
Rosário.
O que mais gosta, revela, é de fazer 
desenhos e tem orgulho nisso: “Sin-
to-me honrado e vaidoso por executar 
trabalhos tão rigorosos ou quando vejo 
alguém a tirar fotografias ao resultado 
final.”

Guardiões do chão

Júlio Rosário completa o rol de cal-
ceteiros de Setúbal. Vamos encon-
trá-lo na movimentada Rua Antó-
nio José Batista.

Há vários instrumentos. Forquilha, 
“para carregar e tirar pedra”, picare-
ta, “para cavar os buracos”, pá “para 
carregar pedra, misturar o pó de pe-
dra com cimento”, e ainda carrinho 
de mão, vassoura, balde, regador e 
uma máquina específica para bater 
a calçada, substituível “por um maço 
no caso de obras pequenas”.
Ao ruído da passagem dos veícu-
los sobressai o do barulho metáli-
co do martelinho que tem na mão. 
De luva protetora posta na outra e 
boné na cabeça, coloca a pedra de 
um novo passeio em construção. Os 
olhos colados ao chão conferem o 
que as mãos sabem de cor graças à 
longa experiência.
À pergunta há quantos anos 
trabalha na calçada da cidade, ele 
responde 45. Começou cedo a 
aprender a arte com antigos tra-
balhadores camarários, logo aos 15 
anos, quando abandonou a escola. 
Também lamenta não haver quem 
queira seguir-lhe os passos.
António, Francisco, Júlio, e tantos 
outros já aposentados, assinaram 
grandes obras de arte.
O brasão situado em frente dos Pa-
ços do Concelho e toda a Praça de 
Bocage têm o dedo deles. A obra foi 
feita entre 1966 e 1967. E quantas 

pedras foram precisas? “Muitas, 
muitas, muitas, muitas...”, atiram. 
“São milhares!”
Daí a importância do rigor, da per-
sistência e da perfeição. “É preciso 
saber onde e como cortar a pedra, 
 limar as arestas”, específica Fran-
cisco Pires.
Antes da reforma, este homem só 
tem um desejo por concretizar: 
 fazer nascer um golfinho numa das 
vias da cidade.

Marcas de identidade

A profissão é dura, propícia a ma-
zelas irreversíveis. Foi o que acon-
teceu com João Amoroso Ribeiro, 
quando, em 1993, sofreu um aci-
dente. “Fui operado ao menisco”, 
revela.
A exercer a atividade desde os 12 
anos, acabou por se manter na au-
tarquia, mas como servente, aju-
dando no que pode, ao lado de Jai-
me Ferreira e Sandro Gonçalves, 
trio que trabalha em conjunto com 
os calceteiros.
A vida de João Amoroso girou quase 
sempre à volta da calçada. Nasceu 
e cresceu no Bairro Afonso Costa, 
antigo Bairro Carmona, numa fa-
mília acostumada ao trabalho “rijo”.

Aos 12 anos, em 1979, quando che-
gou a altura de assumir uma profis-
são, seguiu as pisadas do tio Manuel 
Sacramento Bastos.
Durante a conversa, vira as mãos 
calejadas para cima e procura nos 
dedos os ossos do ofício, mostran-
do um ponto preto minúsculo cra-
vado debaixo da pele. “Com uma fa-
lha no martelo um bocado de um cubo 
em vidraço enfiou-se dentro do dedo. 
Nunca mais daqui saiu”, conta.
É no Parque Municipal de Poçoilos 
onde tudo começa. É lá que a equipa 
de calceteiros e serventes se reúne 
às sete e meia da manhã antes de 
partir com a viatura número 83 para 
onde o trabalho os levar. É também 
lá que se escolhe as ferramentas ne-
cessárias para a obra do dia.
Os que quiserem conhecer alguns 
desses instrumentos podem, até 30 
de dezembro, visitar “Da Calçada 
para o Museu”, mostra organizada 
pela Câmara Municipal.
A exposição fotográfica e documen-
tal, patente no Museu do Trabalho 
Michel Giacometti, apresenta tam-
bém uma seleção de mais de qua-
renta fotografias com pormenores 
da calçada portuguesa em Setúbal 
e com o rosto e o quotidiano dos 
poucos que dela cuidam.

António, Júlio e 
Francisco são hoje os 
únicos calceteiros de 

Setúbal, atividade 
que, esperam, se 

renove para não se 
extinguir. Andam 

de cóqueras, 
debruçados nos 

passeios que 
diariamente 

pisamos. A 
autarquia presta-
-lhes homenagem 
numa mostra que 

pode ser vista até ao 
final de dezembro no 

Museu do Trabalho 
Michel Giacometti
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Um grupo de mergulhadores recreativos criou a SulSub – As-
sociação Náutica e Subaquática do Sul. E fê-lo não só pela be-
leza do oceano. O objetivo é dar a conhecer o rico património 
subaquático existente ao largo de Setúbal, para que, assim, ele 
também possa ser protegido.
“Nós só protegemos aquilo que conhecemos, já dizia Jacques Cous-
teau”, refere João Branco, um dos responsáveis pela SulSub, 
referindo-se a uma máxima do oceanógrafo francês. “O mer-
gulho é um mundo com vertentes desportiva, cultural, científica. 
Há propósitos que se utilizam tendo por base a prática. Setúbal é 
que nunca foi uma cidade virada para as atividades subaquá-
ticas.” 
Realidade agora alterada com o Centro Municipal de Ativida-
des Subaquáticas de Setúbal, no Parque Urbano de Albarquel, 
criado para proporcionar à população atividades em meio 
aquático, desenvolvidas pela SulSub, as quais serão postas, em 
tempo oportuno, à disposição dos interessados. 
“Isto fez o mergulho evoluir, com a possibilidade de uma nova 
organização e a realização de outro tipo de atividades, com mais 
condições.”
E não só. Paralelamente às saídas para o mar, o grupo foca-se, 
igualmente, na formação de novos mergulhadores. A prática 
de mergulho chega a todos. “Não é preciso ser um superatleta.”
O importante é respeitar a fisiologia do mergulho. “É uma 
atividade segura quando respeitando as regras básicas”, indica 
João Branco.  
Os cursos de iniciação ao mergulho começam por passagem 
na piscina e passam depois para o mar. Com a prática, propor-
cionam aos mergulhadores a exploração de locais como, por 
exemplo, o Outão, zona limítrofe para a prática da modalida-

Mergulho de conhecimento in
ic

ia
ti

va

No Parque Urbano 
de Albarquel nasceu 
o Centro Municipal 

de Atividades 
Subaquáticas de 

Setúbal. O equipamento, 
dinamizado por 

protocolo pela associação 
SulSub, dá a conhecer à 
população a riqueza do 

património subaquático 
ao largo da Arrábida, 
através do incentivo e 
ensino da prática do 
mergulho desportivo

rosto
O mar sempre no horizonte
“Somos velhos amigos, mesmo que não nos conheçamos. O elo que nos 
une é maior que todos os outros que já encontrámos. Isso faz com que, 
mais do que amigos, sejamos irmãos. Faz de nós, mergulhadores.”
É com a declaração de Jacques Cousteau, cientista conhecido 
como o “Senhor dos Oceanos”, que o grupo de amigos que forma 
a SulSub – Associação Náutica e Subaquática do Sul se apresenta. 
Carlos Nunes faz mergulho recreativo há 15 anos, Carlos Sal-
gueiro e Orlando Barrocas há 23, João Branco há 25, e Paulo 
 Neves há 30 anos.
Assumem-se como “os carolas do mergulho com gosto por dina-
mizar atividades”. Dão a cara pela SulSub, um coletivo de 30 
elementos. Em comum sentem “um grande amor e respeito pelo 
mar”.
Conhecem-se há tantos anos quantos praticam a modalidade e 
partilham histórias vividas dentro de águas portuguesas e além- 
-mar.
“O sentimento que nos liga ao mar não se explica. É a necessidade de 

de, com realização de “um mergulho calculado, numa profundi-
dade que atinge os 52 metros”. 
O auxílio em atividades culturais, ambientais, recreativas e 
desportivas subaquáticas é outra das vertentes da associação, a 
par da meta da exploração científica ligada ao mergulho, com a 
realização de workshops de fotografia científica, dinamizados 
por um mergulhador com trabalhos publicados na National 
Geographic.
“A nossa afirmação e objeto social é enquanto centro subaquático e 
não como uma escola de mergulho.”
É neste papel, refere João Branco, que a SulSub assume a 
contribuição para o enriquecimento do património marinho 
subaquático da região. “Ainda não se conhece aquilo que está 
debaixo de água. Temos assumido essa responsabilidade, de dar a 
conhecer o meio ambiente, por exemplo, da santola, do lavagante, 
do pargo.”

Sempre com o princípio de mergulhar e não de apanhar es-
pécies. 

Bandeja de prata

As condições de mergulho na Arrábida são de excelência. 
“Faça chuva ou sol, temos aqui uma série de condições, quando o 
mar ajuda. A geografia, a meteorologia, a temperatura da água, a 
visibilidade, embora sendo um local de correntes, a fauna e a flora 
existentes até aos 20 metros de profundidade”, são muitos mo-
tivos de atração para os mergulhadores, “que com eles trazem 
também pessoas a Setúbal”.
A arqueologia subaquática é outro dos interesses do grupo e 
motivo de exploração em mergulhos de recreio. “Aqui, estamos 
numa ‘bandeja de prata’ desse tipo de assuntos, que desencadeiam 
ligações à investigação, geram conhecimento e formação dentro e 
fora do meio académico”, defende João Branco.
O envolvimento da população em atividades dinamizadas pela 
SulSub é outro dos objetivos do grupo, que, há três anos, de-
senvolveu uma ação inédita de limpeza subaquática em São 
Luís, Troia.
A iniciativa, realizada com o envolvimento de pescadores, 
Clube Naval e autoridade marítima, permitiu a retirada do 
fundo, a mais de 20 metros da superfície, de equipamentos de 
pesca, redes e armadilhas, perdidos involuntariamente pelos 
pescadores e acumulados no solo marinho ao longo de déca-
das, com efeitos nocivos para o ecossistema marítimo. 
“Foi gratificante. Os pescadores, com os próprios barcos, trouxeram 
redes perdidas há décadas. É um local com muito lixo acumulado. 
Precisamos de anos para retirar todo o lixo que lá está.” 

voltar sempre, a adrenalina. A falta que sentimos. Muito, também, 
devido ao espírito de equipa que vivemos aqui. O mergulho nunca se 
esquece”, afirma João Branco.
Não esquecem também o primeiro contacto com a atividade, 
memória sobre a qual são unânimes na escolha. “O batismo de 
mergulho. A primeira vez que respirámos dentro de água.”
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Em 1833, em plena guerra civil, a cólera matou centenas de pessoas em Setúbal, incluindo freiras do Convento de Jesus, e levou à criação 
de três cemitérios provisórios na vila. Em 1918, o mundo estava prestes a suspirar de alívio pelo fim da Grande Guerra, até que chegou uma 
nova tragédia coletiva, ainda mais mortífera do que a batalha. A gripe pneumónica tirou a vida a mais de seiscentos setubalenses

Epidemias em estado de guerra

Estavam a ser dois anos trágicos 
para Portugal. A I Guerra Mundial 
agravava a fome de um país rural, 
com graves problemas sanitários e 
mergulhado numa profunda crise 
económica, social e política.
Em março de 1918, a seis meses da 
assinatura do armistício, as pessoas 
começaram a morrer repentina-
mente em Vila Viçosa. Era a gripe 
pneumónica, que tinha entrado em 
Portugal vinda no corpo de quem 
andava a trabalhar na colheita de 
cereais em Badajoz e Olivença.
A partir daí, a propagação do vírus 
pelo país foi galopante e o número 
de mortes não parou, à semelhança 
do que se verificava noutros países 
europeus, mas também nos Estados 
Unidos, Brasil, Índia e China.
A gripe pneumónica matou, de 1918 
e 1920, entre 50 a 100 milhões de 
pessoas no mundo inteiro, valores 
acima do balanço trágico da Gran-
de Guerra, que vitimou cerca de 30 
milhões. Em Portugal, a doença foi 
responsável pela morte de 60 mil 
pessoas.
Em Setúbal o inferno chegou em 
força no final de setembro. Antó-
nio Francisco foi a primeira vítima 
conhecida, de acordo com os dados 
oficiais, tendo falecido a 25 de ou-
tubro.
Em 1918, a pneumónica tirou a vida 
a 672 setubalenses, sendo respon-

sável por 25,5 por cento das mortes. 
Num só dia, realizaram-se 67 fune-
rais.
Por esta altura, faltava tudo. As ca-
sas eram velhas e não tinham es-
gotos. A higiene, precária. Faltava 
carne, peixe, pão e leite.
Em “Setúbal e a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918)”, do historia-
dor Diogo Ferreira, encontram-se 
documentos e informações extre-
mamente importantes que ajudam 
a erguer a memória da pandemia de 
1918 em Setúbal.
“A prosperidade artificial influenciou 
os industriais a produzir conservas 
maciçamente, contrariando todas as 
normas higiénico-sanitárias e provo-
cando a propagação da doença”, es-
creve o historiador.
A estes fatores acresce-se as migra-
ções de cariz militar, associadas à 
deslocação das tropas num país em 
guerra, agrícola, provocadas pelas 
vindimas em setembro, e popular, 
ligadas às feiras e às peregrinações 
entre julho e setembro.

Batalha sanitária

Dores no corpo, fadiga intensa, fe-
bre, dores violentas na cabeça e nas 
costas. Os sintomas da pneumónica 
não diferem muito de uma gripe sa-
zonal ou de um coronavírus como a 
Covid-19. Os jovens adultos, a par-

tir dos 20 anos, eram as principais 
vítimas.
Setúbal tinha por estes dias 50 mil 
habitantes e contava apenas com 
quatro médicos – Francisco de Pau-
la Borba, Manuel Vieira de Carva-
lho, Belarmino Augusto d’Abreu e 
Fernando Garcia –, o que repre-
sentava um clínico para cerca de 13 
mil pessoas, como nota o estudo de 
Diogo Ferreira. Os restantes en-
contravam-se nas frentes da Guer-
ra Mundial.
A pneumónica esgotou rapidamen-
te a capacidade hospitalar.
A delegação local da Cruz Vermelha 
Portuguesa, fundada em novembro 
de 1915, desempenhou um papel 
central na assistência e tratamento 
médico, compensando a falta dos 
clínicos.
Além de assegurar o transporte de 
doentes, a Cruz Vermelha de Se-
túbal contava com pessoal privati-
vo para uma pandemia que deixou 
centenas de órfãos, levando mesmo 
à criação do Orfanato Municipal Si-
dónio Pais, exclusivamente mascu-
lino, onde chegaram a estar mais de 
trezentos rapazes.

Estratégias de ataque

“O Estado português, desde o início 
da segunda vaga epidémica, admitiu 
a incapacidade logística de fazer face 

a todas as necessidades, forçando, 
por exemplo, o doutor Ricardo Jorge 
[diretor-geral da Saúde] a apelar à 
sociedade civil para formar comissões 
de socorros locais”, elucida o histo-
riador Diogo Ferreira.
Em Setúbal, foi criada uma comis-
são de socorro, designada Comis-
são de Assistência às Vítimas da 
Epidemia, sob égide camarária.
No início de novembro de 1918, o 
poder local, recorda Diogo Ferrei-
ra, suspendeu o funcionamento das 
escolas oficiais e particulares para 
garantir a higiene das crianças.
Além disso, negociou o aluguer de 
veículos puxados a cavalo para que 
os médicos fossem em socorro dos 
doentes e exigiu que os funcio-
nários de limpeza procedessem à 
desinfeção de urinóis e sarjetas pú-
blicas, através de “calda bordalesca”, 
uma mistura de calda e sulfato de 
cobre.

Cólera letal

Antes da gripe pneumónica, quan-
do o país estava a braços com a 
guerra civil de 1832-1834, Setúbal 
foi atingida por um mortífero sur-
to de cólera, provocado pelas más 
condições sanitárias.
Uma das atas de paróquia de São 
Sebastião, escrita em 1833 pelo 
prior João Pais de Lima Leal, dá 

conta do terror que se vivia na então 
vila, “não sendo possível fazer-se os 
lançamentos dos assentos dos óbitos 
no mesmo dia do falecimento e enter-
ramento das pessoas desta freguesia 
enquanto grassar a epidemia da cóle-
ra morbus que atualmente nela grassa 
pela grande multidão de óbitos que 
diariamente há (…)”.
O número de mortes por cólera, 
caracterizada como uma doença in-
feciosa epidémica causada por uma 
bactéria, obrigou a medidas de ex-
ceção.
O documento “Cemitérios de Se-
túbal 1840/1897”, de Almeida Car-
valho, que está à guarda do Arquivo 
Distrital, relata que se fizeram três 
cemitérios provisórios à pressa por 
“se acabar o espaço para enterramen-
tos em locais tradicionais”.

Fontes 
Arquivo Municipal de Setúbal
“A Pandemia Esquecida: a cidade do 
Sado durante o tempo negro da Gripe 
Pneumónica (1918-1919)”, Diogo Ferrei-
ra, Instituto de História Contemporânea, 
2019
“Centenário da Gripe Pneumónica, A 
pandemia em retrospetiva (Portugal 
1918-1919)”, Helena da Silva, Rui M. Pe-
reira, Filomena Bandeira (coordenação), 
Ed. IGAS, 2019
“Cólera Morbus na península de Setúbal. 
1833”, Fernando Pires, 2018
“Setúbal e a Primeira Guerra Mundial 
(1914 -1918)”, Diogo Ferreira, 2015
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Pormenor

Estória

Setúbal lucra com Descobrimentos

População faz crescer concelhos

Os Descobrimentos portugueses 
trouxeram um mar de oportunida-
des a Setúbal.
As características da foz do rio Sado 
e o volume da atividade comercial 
fizeram do porto de Setúbal um dos 
locais de excelência para a constru-
ção naval, inclusive dos navios ne-
cessários para os Descobrimentos 
marítimos portugueses.
Foi daqui que Afonso V e a sua ar-
mada desbravaram novas rotas pe-
los oceanos do mundo. Em 1498, 
partiram à conquista de Alcácer-
-Ceguer, no norte de Marrocos. Foi 
também aqui que, no reinado de D. 
João II, a caravela foi adaptada a na-
vio de guerra.
Para confirmar o peso imenso que a 
construção naval de Setúbal tinha a 
nível nacional, Maria da Conceição 
quintas, no livro “Porto de Setúbal: 
um ator de desenvolvimento”, faz 
referência a um documento régio de 
D. João II, datado de 15 de janeiro de 
1490.
“Fazemos saber que querendo fazer gra-
ça e merçe aos senhorios e mestres de 
caravellas e navyos d’alto bordo que ora 
som feitos e ao diante se fizeram na villa 
de Setuvall.”
A influência dos Descobrimentos 
em Setúbal foi enorme. A riqueza 
vinda da utilização do porto impul-
sionou a organização industrial e 
particularmente o setor da constru-
ção naval.
Após as descobertas do caminho 
marítimo para a Índia e o Brasil, a 
cidade transformou-se, a partir do 

Por toda a Europa, o século XVIII 
foi tempo de crescimento demo-
gráfico, sobretudo durante a sua se-
gunda metade. Embora num ritmo 
inferior, Portugal também registou 
um aumento da população depois 
de 1730, o que mexeu com a geogra-
fia administrativa.
O aumento populacional, com os 
consequentes desenvolvimentos 
económicos e social inerentes, fi-
zeram com que as grandes unida-
des administrativas portuguesas 
se repartissem em concelhos mais 
pequenos.
Esta desagregação do território 
nacional em municípios conduziu 
a um processo de criação de uma 
quantidade enorme de novos con-
celhos, pelo menos até às reformas 
liberais. É o caso de Belas, Carvoei-
ra, Enxara dos Cavaleiros, Ericeira 
e Gradil, a norte do Tejo, e de Azei-
tão, Benavente e Lavradio, a sul.
Cada uma destas unidades gozava 
de autonomia em consonância com 
a centralização própria da época, 
dispondo de juiz, câmara e pelou-
rinho.
A criação de pequenos concelhos 
não obedecia a qualquer políti-

ca coerente de municipalização. 
Correspondia mais aos acasos da 
conjuntura económica e do peso da 
demografia.
Na sequência destas decisões, Azei-
tão eleva-se a concelho a 13 de no-
vembro de 1759, por determinação 

do rei D. José I. A sede localizava-se 
em Aldeia Fresca, que passou a de-
signar-se Vila Fresca de Azeitão.
Mais tarde, em 1786, a sede da câ-
mara foi transferida para Aldeia 
Nogueira, por ordem da rainha D. 
Maria I, obrigando também à con-

PORTO. Fotografia ilustrativa da baía de Setúbal. Sem data. Foto da Coleção de Postais do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro/CMS

AZEITÃO. Em 1786, a transferência da sede da Câmara de Azeitão de Vila Fresca de Azeitão para Vila Nogueira exigiu também a mudança do pelourinho. 
Imagem do Arquivo Fotográfico de Américo Ribeiro/CMS, outubro de 1975

dução do pelourinho de um local 
para o outro.
No entanto, o título de concelho 
conquistado por Azeitão em 1759 
durou menos de cem anos. O triun-
fo liberal de 1832-1834 conduziu, 
ao longo do século XIX, a uma ava-

lancha de reorganizações admi-
nistrativas nos mapas políticos de 
todos os cantos do país, reduzindo 
drasticamente o número de muni-
cípios então existentes.
Contrariamente ao que acontecia 
em Espanha e França, onde a cria-
ção de novas municipalidades fazia 
parte das reformas administrativas 
liberais, a reestruturação territorial 
liberal e regeneradora portuguesa, 
levada a cabo por Passos Manuel, 
suprimiu, em 1836, um total de 443 
municípios, reduzindo assim os 
816 existentes em 1826 para 373.
Na sequência destas reorganizações 
e por decreto de 24 de outubro de 
1855, o concelho de Azeitão extin-
guiu-se e as duas freguesias que o 
compunham passaram a integrar, 
judicial e administrativamente, o 
território de Setúbal.

Fontes
“Arqueologia Urbana e História Local – Ac-
tas do Encontro de Homenagem a Almeida 
Carvalho”, Joaquina Soares, 2018
“Concelho de Azeitão: sua criação e desen-
volvimento”, Área Metropolitana de Lisboa
“Memória sobre a História e Administração 
do Município de Setúbal”, Alberto Pimen-
tel, Câmara Municipal de Setúbal, 1992

final do século XV, num dos prin-
cipais portos comerciais europeus, 
acolhendo navios que carregavam 
especiarias.
Setúbal era também um local de 
eleição para o desembarque de bens 

e de pessoas escravizadas no quadro 
transatlântico. Pelo menos até 1761, 
foi um dos principais portos de en-
trada de escravos, tendo chegado, no 
século XVI, a representar 5 por cen-
to da população total residente.

Com a expansão portuguesa, Se-
túbal ganha uma nova dinâmica, 
com intensas campanhas de obras 
no final do século XV, caso da cons-
trução de um aqueduto, em 1487, 
que conduzia a água à vila, e do Con-

vento de Jesus, uma joia do manue-
lino, estilo desenvolvido no auge 
dos Descobrimentos.

Fonte
“Porto de Setúbal: um ator de desenvolvi-
mento”, Maria da Conceição quintas
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A Gráfica – Centro de Criação Artís-
tica recebe ao longo de 2021 um ciclo 
de residências artísticas, criado pela 
Câmara Municipal de Setúbal, inse-
rido na estratégia da afirmação de 
Setúbal enquanto centro de criação 
artística.
Cidade da Criação Artística – 2021 
surge no âmbito do projeto Clan-
destino, dirigido por Renzo Bar-
sotti, e consiste na realização de 
residências artísticas em A Gráfica 
por parte de companhias e artistas 
internacionais. A primeira, realiza-
da em dezembro de 2020, foi dina-
mizada pelo coreógrafo Vítor Hugo 
Pontes, que decorreu em conjunto 
com o workshop Corpo Clandestino, 
orientado por Renzo Barsotti.
O programa prossegue, em janeiro e 
fevereiro, com a residência artística 
do Atelier 2: pontos, que parte do 
passado em A Gráfica e das vivências 

Personalidades ligadas ao desporto 
e a clubes de Setúbal que se desta-
caram ao longo da época ou da car-
reira são distinguidas na 5.ª Gala do 
Desporto de Setúbal, a realizar no 
dia 21 de fevereiro, no Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi.
O evento, organizado pela Câmara 
Municipal, atribui prémios aos atle-
tas, equipas, treinadores e outros 
agentes desportivos que obtiveram 
resultados de mérito em 2020.
Além de serem distinguidos os 
melhores do ano nas categorias 
de “associação/clube desportivo”, 
“equipa”, “dirigente”, “treinador”, 
“evento desportivo” e “árbitro”, 
são entregues os prémios “atleta”, 
“atleta esperança” e “atleta de des-
porto adaptado”, em masculinos 
e femininos, relativos à época de 
2020-2021.
Durante a gala, o município entre-

Gala distingue mérito
no setor desportivo

Residências artísticas
apelam à criatividade

Mercado promove tradição
Um conjunto de iniciativas a realizar ao longo de 2021 vai promover o Mercado do Livramento como espaço comercial de qualidade. 
A apresentação de um estudo que visa apontar caminhos para reforçar a dinâmica da “praça” sadina destaca-se no programa 
comemorativo do 145.º aniversário do equipamento municipal

O Mercado do Livramento come-
mora 145 anos em 2021 com um 
programa que inclui a realização de 
diversas atividades de promoção e 
valorização da “praça” setubalense 
como espaço comercial de tradição 
e de qualidade. 
Entre o conjunto de ações organi-
zadas pela Câmara Municipal de Se-
túbal, é de salientar a realização de 
um estudo, em parceria com o Ins-
tituto Politécnico de Setúbal, que 
visa traçar o perfil do consumidor 
e do não consumidor do Mercado 
do Livramento, bem como apontar 
medidas para amentar a dinâmica 
económica do espaço. 
A primeira fase do estudo, já con-
cluída, consistiu num inquérito a 
especialistas e gestores de merca-
dos de todo o país e empresários da 
restauração e do turismo de Setúbal. 
Na segunda fase, será realizado um 
inquérito junto dos consumidores 
setubalenses e de todos os opera-

e histórias de quem trabalhou no 
antigo Armazém de Papéis do Sado, 
com o objetivo de resgatar a identi-
dade do espaço, desenvolvendo um 
projeto de artes visuais. Também em 
janeiro, o Teatro Estúdio Fontenova 
utiliza o espaço, entre os dias 13 e 17, 
para realizar a atividade Paz Perpé-
tua.
No âmbito da Cidade da Criação 
Artística – 2021, a autarquia lança, 
igualmente, em janeiro, uma bolsa 
de criação com duração entre três a 
cinco meses com forte incidência na 
área das artes performáticas, crian-
do oportunidades para promover e 
divulgar novos valores e implemen-
tar residências artísticas.
Os destinatários são criadores ou 
coletivos emergentes que queiram 
desenvolver o seu projeto de pesqui-
sa, investigação ou experimentação, 
em qualquer área artística.

dores do Mercado do Livramento 
para avaliar hábitos de consumo.
Os primeiros resultados são apre-
sentados no primeiro trimestre de 
2021 e o relatório final é divulgado 
publicamente por ocasião do ani-
versário do Mercado do Livramen-
to, celebrado no dia 31 de julho.
O programa comemorativo inclui a 
realização de diversas atividades ao 
longo do ano, como uma exposição 
e um roteiro de visitação bilingue, 
em português e inglês.
O mais emblemático espaço de co-
mércio da cidade de Setúbal fun-
ciona, desde 31 de julho de 1930, 
num edifício de grande valor arqui-
tetónico que foi alvo de profundas 
obras de requalificação, em 2011, 
lideradas pela autarquia, que aliam 
a modernidade à tradição. 
Em 2015, o Mercado do Livramen-
to foi considerado pelo jornal USA 
Today como um dos mercados mais 
famosos do mundo.

ga, igualmente, o prémio “mérito 
académico” ao estudante finalista 
com melhor média final na licen-
ciatura em Desporto da Escola Su-
perior de Educação de Setúbal.
Um dos momentos de maior desta-
que é a entrega do “Prémio Carrei-
ra”, que destaca uma individualida-
de que dedicou, com sucesso, a sua 
vida ao desporto setubalense.
A apreciação, seleção e decisão dos 
vencedores nas respetivas catego-
rias é da responsabilidade de uma 
comissão criada para o efeito.
Para cada um dos prémios a atribuir 
são apurados três finalistas, com os 
vencedores a serem anunciados no 
decorrer da 5.ª Gala do Desporto de 
Setúbal.
A iniciativa inclui ainda um con-
junto de apontamentos, nomeada-
mente animação de âmbito musical 
e desportiva.


