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ma publicação que faz o balanço, o mais fiel possível, do que sucedeu em Setúbal em 2020 fica inevitavelmente pontuada por aquilo que, aqui, no país e no
mundo, foi o maior acontecimento de muitos anos, até aqui e depois daqui, a

pandemia de Covid-19.
Por essa razão, esta edição do Anuário de Setúbal dispõe de uma secção própria dedicada à pandemia, que se junta às habituais, para contarmos como o concelho teve de
adaptar-se a esta nova realidade e como o município a enfrentou, com uma estratégia
adequada aos problemas surgidos e capaz de prever os desenvolvimentos.
Felizmente, há vida, e muita, para lá desta doença altamente contagiosa, mas que não
consegue contaminar a vontade indómita de fazer coisas, com as devidas cautelas,
claro.
Este foi o ano da reabertura do Museu de Setúbal/Convento de Jesus, o mais importante monumento local, da inauguração da Casa do Turismo, equipamento que mostra
a excelência da região, e da construção da Casa das Imagens Lauro António e da Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama.
Foi ainda possível abrir os centros municipais de Natação de Águas Abertas e de
Atividades Subaquáticas, assim como o Skate Parque de Setúbal, enquanto os agentes
culturais e desportivos se ajustaram aos novos tempos e, em muitos casos, conseguiram redimensionar a programação e adequar os eventos.
Esta publicação, feita para consultar e guardar, em jeito de resenha de acontecimentos,
mantém a intenção de dar a conhecer os marcos de um concelho que, há mais muitos
anos, entrou numa rota do desenvolvimento sustentado.
O Anuário de Setúbal 2020 inclui, como nas edições anteriores, um conjunto de secções temáticas que permitem orientar o leitor, do urbanismo à cultura, do desporto ao
turismo e da educação à juventude, passando por obras, economia, cidadania, ambiente, social, segurança, comunicação, saúde e, excecionalmente, pandemia.
O modelo de conferir primazia à imagem, com textos de curta e média dimensões,
também se mantém, com o objetivo de, quase num olhar, ser possível descortinar um
quadro de informação satisfatória.
Entre o sumário e essas secções, incluímos uma zona com pequenos destaques daquilo que, mês a mês, teve lugar em Setúbal, a qual assume ainda o papel de índice
remissivo para o desenvolvimento desse conteúdo.
No final do Anuário, antes do editorial da presidente da Câmara Municipal de Setúbal,
convidamos os leitores a (re)visitar os principais factos à escala nacional e mundial, num
ano obviamente marcado pela pandemia. O país e o mundo são ainda mencionados
noutra área, para perceber o comportamento de Setúbal fora de portas.
É com muito gosto que fazemos chegar-lhe às mãos o Anuário de Setúbal 2020, esperando que, com ele, possa ficar com uma imagem global daquilo que de mais importante aconteceu.
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06 86 138 178

Mês a mês
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Cultura

Urbanismo

Saúde

Comunicação

98 146 190
Obras

Social

Setúbal
Fora de Portas

48 108 154 198

Turismo

Economia

Cidadania

Portugal
e no Mundo

64 114 162 204

Pandemia

Ambiente

Educação

Editorial

76 122 170

Segurança

Desporto

Juventude
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Janeiro

Fevereiro

Março

Universo turístico com a marca
“Setúbal é um Mundo” navega em
novo portal apresentado numa das
maiores feiras europeias de turismo.

Problemática das alterações
climáticas com mensagem de alerta
em mural na EB de Aranguez feito por
Smile com a colaboração de alunos.

Município aprova abertura de concurso
público de execução de empreitada de
recuperação das alas norte e nascente
do Convento de Jesus.

Voluntários participam na plantação
de cinco centenas de árvores e
arbustos em ação de reflorestação em
terreno de Pinhal de Negreiros.

Cooperação com Cricova, na
República da Moldova, aponta à
valorização do potencial económico,
turístico e cultural das duas regiões.

Câmara elabora Plano de
Contingência Interno para enfrentar
Covid-19, com estratégias e
procedimentos que garantem gestão
dos serviços.

Residência artística pelo Teatro
do Mar “Asas d’Areia” levanta véu
de programa de mostra de artes
performativas a decorrer no verão.

Oito jovens partem de Setúbal rumo
a aventura solidária que percorre
deserto de Marrocos para entregar
bens a crianças necessitadas.

Navio da Marinha Portuguesa NRP
Sines atraca no porto de Setúbal
pela primeira vez e é visitado por oito
centenas de pessoas.

Atriz Fernanda Serrano, na
apresentação dos livros “Também
há finais felizes” e “Viva a Vida”, na
Biblioteca, recorda como enfrentou e
superou cancro.
Início do período de trinta dias úteis de
discussão pública para apreciação da
proposta de revisão do Plano Diretor
Municipal Setúbal.
Município promove sessões de
esclarecimento à população sobre
novo coronavírus, no auditório do
Mercado do Livramento

Campanha de solidariedade distribui
perto de 150 mil livros e outros
artigos por bairros carenciados da
cidade moçambicana de Quelimane.
Executivo municipal visita três
escolas do básico e pré-escolar
beneficiadas em investimentos
com a comparticipação de fundos
comunitários.

Efetivos e condições de trabalho
na PSP e GNR levam presidente da
autarquia a reunir-se com secretário
de Estado Adjunto da Administração
Interna.

Duas dezenas de entidades
candidatam-se à segunda edição do
Selo Verde, certificado de qualidade
que reconhece boas práticas
ambientais.
Início da apresentação pública da
proposta de revisão do PDM, em
sessões alargadas às freguesias, dá a
conhecer linhas de orientação definidas.
Evoluir da pandemia de Covid-19
leva à decisão de suspender
temporariamente todas as atividades
em diversos equipamentos de
utilização pública.
Câmara emite Declaração de Situação
de Alerta e ativa Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil para
prevenção da Covid-19.
Figueirinha e Albarquel beneficiadas
com conjunto equipamentos que
acrescentam valor turístico e tornam as
praias mais acessíveis a todos.

Câmara aprova protocolo para
elaboração do Plano Estratégico da
Cidade do Conhecimento, a instalar
em área de 180 hectares de Vale da
Rosa.

Antiga glória do atletismo Armando
Aldegalega ovacionado de pé ao
receber prémio Carreira na IV Gala do
Desporto de Setúbal.
Conselho Local de Ação Social define
planos de ação para novos projetos
de desenvolvimento social com
financiamento aprovado.
Digressão nacional de Carminho
passa por Setúbal, com a fadista a
apresentar, em concerto intimista, o
mais recente trabalho “Maria”.
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Em poucos segundos, as duas
chaminés da Central Termoelétrica
de Setúbal são derrubadas pelo
método de implosão.
Comemorações dos 234 anos dos
Sapadores dão início à segunda
edição do “Setúbal Resiliência+ Os
Dias da Segurança”, com onze dias
de atividades.

Comércio local isentado do
pagamento de taxas e rendas com
o objetivo de diminuir prejuízos
expectáveis na atividade devido à
pandemia.

Abril

Maio

Junho

Equipa de três engenheiros produz
em Setúbal, através da impressão 3D,
centenas de viseiras para profissionais
de saúde e outros agentes.

Clube Naval Setubalense, principal
dinamizador dos desportos náuticos e
aquáticos na cidade, celebra 100 anos
de existência.

Espetáculo de música e animação,
com malabaristas e personagens
infantis, dá as boas-vindas ao pré-escolar
no Dia Mundial da Criança.

Concurso público para construção
de três parques de estacionamento
subterrâneo e concessão da
exploração do tarifado de superfície.

Município inicia distribuição à
população, de forma gratuita, de
máscaras reutilizáveis de proteção
individual, disponíveis em locais
públicos.

Livro de atas do século XVII, salvo das
chamas que destruíram os Paços do
Concelho em 1910, encontrado em
Grândola e devolvido a Setúbal.

Setúbal recebe 8500 máscaras de
proteção e 1700 litros de desinfetante,
distribuídos por diversas entidades,
em oferta solidária da Bacalhôa
Vinhos.
Dezenas de voluntários percorrem
diariamente concelho para levar bens
essenciais e medicamentos a pessoas
pertencentes a grupos de risco.

Executivo municipal realiza conjunto
de visitas a instituições na linha
da frente no combate à Covid-19,
para reforçar o apoio ao trabalho
desenvolvido.
Troço de ciclovia nas avenidas dos
Ciprestes e Manuel Maria Portela
em construção no âmbito do projeto
intermunicipal Ciclop7.

Setúbal apresenta quatro
candidaturas às 7 Maravilhas da
Cultura Popular, que visam evidenciar
o património cultural material e
imaterial de Portugal.

Testes de rastreio da Covid-19 ao
pessoal das estruturas residenciais
para pessoas idosas e de apoio
domiciliário da região de Lisboa.

“Setúbal é um Tesouro”, da dupla
Carlos Pinto e José Condeça, eleita
Grande Marcha de Setúbal 2020,
embora os desfiles venham a ser
cancelados.

Alguns espaços públicos, como
museus e bibliotecas, reabrem,
assim como equipamentos de
restauração, com normas especiais de
funcionamento.
Centro de testes à Covid-19, garantido
por perto de duas dezenas de
profissionais, transita da EB dos Arcos
para a EB do Monte Belo.
Presidente da autarquia dirige carta
aberta à ministra da Cultura em
defesa da cultura e das artes, em
vigília nacional que junta profissionais
do setor.

Reabilitação do edifício do antigo
Hospital João Palmeiro partilha mais
um fragmento esquecido da
memória coletiva da cidade de
Setúbal.
Prémio Rotary Empreendedorismo
Social 2020 atribuído ao projeto Saúde
no Bairro, do programa municipal
Nosso Bairro, Nossa Cidade.
Grupo D.A.M.A regressa quatro
anos depois a Setúbal para primeiro
concerto musical no Fórum Municipal
Luísa Todi pós-confinamento.
Fado em Setúbal – Porta a Porta
proporciona atuações em tempo de
crise sanitária, permitindo momentos
de lazer com distanciamento social.

Presidentes das câmaras municipais
de Setúbal, Palmela e Sesimbra
visitam centro de testes à Covid-19 a
funcionar na Escola Básica dos
Arcos.

Território da Área Metropolitana de
Lisboa, incluindo Setúbal, colocado
em situação de contingência, com
medidas e restrições especiais
adicionais.

Comemorações do 25 de Abril com
sessão solene emitida em formato
digital e incentivo a cantar “Grândola,
Vila Morena” à janela, em uníssono.
Setúbal vence cinco das onze
categorias de reconhecimento de
ícones de referência nacional na
terceira edição do Prémio Cinco
Estrelas Regiões.

Lançamento dos sites “Setúbal: Ontem
Hoje e o Futuro”, sobre a evolução
do concelho ao longo dos anos, e
“Setúbal em Bom Ambiente”.

Skate Parque de Setúbal, instalado
na zona da Algodeia, num
investimento de 150 mil euros,
inaugurado em cerimónia simbólica.

Atleta luso-cubano Pedro Pichardo,
que treina no Complexo Municipal de
Atletismo de Setúbal, vence no triplo
salto da Liga Diamante.
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Julho

Agosto

Setembro

Plano de Pormenor da Salmoura
apresentado em sessão destinada aos
munícipes, no âmbito da discussão
pública do documento.

Autarquia entrega Bandeira da Ética
Desportiva do Instituto Português do
Desporto e da Juventude ao União
Futebol Comércio e Indústria.

Rota do Pitéu, novo evento
gastronómico, com o envolvimento de
18 estabelecimentos de restauração,
com apresentação diária de petiscos.

VI Conferência Anual de Educação,
destinada à reflexão de estratégias
para o setor do ensino, decorre em
transmissão na internet, via YouTube.

Centro de testes à Covid-19 para
concelhos de Setúbal, Palmela e
Sesimbra funciona na Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados de
S. Sebastião.

Afirmação de Setúbal como
concelho atrativo, mais qualificado
e com acrescida qualidade de vida
destacada no Dia de Bocage e da
Cidade.

MAPS – Mostra de Artes
Performativas de Setúbal
proporciona duas dezenas de
espetáculos de diferentes
expressões artísticas, em vários
locais.

Centros municipais de Natação
de Águas Abertas e de Atividades
Subaquáticas inaugurados no Parque
Urbano de Albarquel.

Parque infantil instalado no Jardim
do Bonfim renovado com obras de
requalificação e várias melhorias, num
investimento de 50 mil euros.

Necessidade de mudança de
paradigma no uso de transportes para
uma mobilidade urbana sustentável
destacada no Dia Europeu Sem
Carros.

Câmara assina protocolo com diversas
entidades, incluindo o Estado,
para segunda fase de obras de
estabilização da encosta do Forte de
São Filipe.

TML – Transportes Metropolitanos
de Lisboa constituída para gerir
rede pública rodoviária da Área
Metropolitana de Lisboa, incluindo
Setúbal.

Município reúne-se com diretores
dos agrupamentos e de escolas não
agrupadas para preparar ano letivo
em tempo de pandemia.

Forte de São Filipe, Casa da Baía e
Moinho de Maré da Mourisca
distinguidos com o prémio
Travellers’ Choice 2020, do
TripAdvisor.

Exército Português formaliza entrega
definitiva ao município do edifício do
Clube Militar de Oficiais de Setúbal, a
futura Casa do Turismo.

Semana do Carapau, com ementas
especiais em mais de quarenta
restaurantes da cidade, encerra com
degustação comentada pela chef
Patrícia Borges.

Comité Olímpico de Portugal no Complexo
Municipal de Atletismo para visita de
apoio a Pedro Pichardo, atleta presente
nos Jogos Olímpicos Tóquio 2021.

Operação urbanística completa troço
rodoviário e pedonal da Rua Flávio
Resende, arruamento localizado nas
imediações do Hospital de S. Bernardo.

Livro “A Atualidade de Frei Agostinho
da Cruz”, da autoria do cardeal D.
José Tolentino Mendonça, edição do
município, disponível para aquisição.

Três dezenas de atividades, entre
as quais duas estreias, compõem
Festa do Teatro 2020 – XXII Festival
Internacional de Teatro de Setúbal.

“Menina com Bicicleta” é o nome
da quarta “gorda” do escultor João
Duarte instalada no espaço público de
Setúbal, agora na Avenida Luísa Todi.

Águas balneares das praias da orla
marítima do concelho de Setúbal
recebem selo de conformidade para
banhos em segurança.

Figueirinha reforça qualidade ao
hastear Bandeira Azul, pelo décimo ano
consecutivo, assim como bandeiras de
Praia Acessível e de Ouro.

Ciclo especial Cinema na Rua,
pensado em função da pandemia,
apresenta filmes em sessões de
entrada gratuita, exibidos em espaços
ao ar livre.
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Autarquia assina protocolos com dois
clubes no âmbito do Plano Municipal
de Desenvolvimento da Vela, de
estímulo da modalidade náutica.

Casa do Turismo, equipamento que
proporciona a divulgação e
promoção de Setúbal e a
comercialização de produtos
regionais, inaugurada.
Orquestra Metropolitana de Lisboa
apresenta, no Fórum Luísa Todi, três
concertos comemorativos dos 250
anos no nascimento de Beethoven.

Outubro

Novembro

Dezembro

Município lança, no Dia Mundial dos
Animais, Guia dos Direitos e Deveres
dos Detentores de Animais de
Companhia, com informações úteis.

Centro de testes à Covid-19 e
atendimento a doentes respiratórios
de Setúbal, Palmela e Sesimbra
funcionam em instalações do IEFP.

Diferentes áreas da Herdade da
Mourisca decoradas com trabalhos
em crochet elaborados por
participantes em projeto orientado
para a comunidade sénior.

António Carvalho, da Efapel, vence, ao
sprint, em Setúbal, última etapa em
linha da Edição Especial 2020 da Volta
a Portugal em Bicicleta.

José Correia, num protótipo Osella PA
Evo2000, vence Rampa PêQuêPê da
Arrábida, prova do Campeonato de
Portugal de Montanha.

Festa da Ilustração com uma dezena
de exposições em vários espaços da
cidade, incluindo de André da Loba,
Simanca e TOM.

Operação de limpeza de vegetação
desordenada em valas e margens de
ribeiras desencadeada para prevenir
cheias e reforçar segurança.

Academia de Padel de Setúbal, no
Parque de Vanicelos, inaugura dois
novos campos cobertos, que reforçam
oferta e qualidade desportiva.

Operacionalidade dos serviços
municipais de manutenção de
espaços verdes reforçada com
aquisição de nova viatura barquinha.

Segunda edição do Film Fest partilha,
em várias salas da cidade, filmes
clássicos e cinema de autor com
bandas sonoras recriadas ao vivo.

Setúbal integra, com os outros
municípios da AML, projeto Mural 18,
de programação cultural em rede,
com financiamento europeu.
Albarquel eleita, por unanimidade,
melhor “Praia + Acessível 2020”
do país, resultado de conjunto de
investimentos feitos pela autarquia.
Operação de larga escala requalifica
ruas Camilo Castelo Branco e José
de Groot Pombo, com renovação de
redes e novo desenho urbanístico.
Região Arrábida, constituída pelos
concelhos de Setúbal, Palmela e
Sesimbra, regista, em 2020, menor
área ardida dos últimos dez anos.

Semana Temática das Deficiências e
Incapacidades 2020 com dezena e meia
de atividades de alerta para a importância
da reflexão sobre saúde mental.
Musicalidade religiosa partilhada em
concertos, na Igreja do Convento de
Jesus, da primeira edição do Ciclo de
Música da Arrábida Religiosus Musicae.
Duas centenas e meia de árvores
plantadas na área do futuro Parque
Urbano da Quinta da Amizade, em
ação com a participação de autarcas.
Fotografias de João Francisco
Vilhena sobre poeta e artista plástico
surrealista Cruzeiro Seixas expostas na
Casa da Cultura e Casa d’Avenida.
Residência artística do coreógrafo e
encenador Victor Hugo Pontes dá início
a projeto de afirmação de espaço A
Gráfica como centro de criação.
Município de Setúbal distinguido
pelo quarto ano consecutivo com
galardão ECOXXI, pelas boas
práticas ambientais e sustentáveis
desenvolvidas.

Convento de Jesus reabre após
obras de beneficiação do
monumento nacional que acolhe o
Museu de Setúbal e do perímetro
exterior.
Município colabora ativamente na
promoção da vacinação gratuita
da gripe na população idosa, em
farmácias e postos criados nas
freguesias.
Estátua de D. Manuel Martins,
inaugurada no Largo de Santa Maria,
defronte da Sé, no mesmo dia e hora
em que há 45 anos foi ordenado bispo
de Setúbal.
EXIB Música, distinguido com o
prémio de Melhor Evento pelo Iberian
Festival Awards, apresenta concertos
de Yamandu Costa e Alma Nuestra.

Comitiva da Câmara Municipal de
Setúbal efetua visita técnica ao
Estádio do Bonfim para avaliar
condições em que se encontra o
imóvel.

Perto de 800 profissionais de saúde
vacinados em Setúbal em poucos
dias no âmbito da primeira fase do
Plano de Vacinação Covid-19.
Câmara Municipal de Setúbal
reforçou na tomada de posse da
nova direção do Vitória Futebol Clube
disponibilidade para ajudar instituição
desportiva.
9
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cultura

O

s agentes culturais foram fortemente penalizados em 2020 em virtude da
pandemia, mas, com engenho e arte,
conseguiram, ao perto ou ao longe, proporcionar fruição e conhecimento aos públicos. Alguns eventos tiveram de ser cancelados, outros viram a dimensão reduzida e outros ainda,
quando possível, adaptaram-se às novas tecnologias. Nesta área, o ano foi marcado pela
reabertura do Convento de Jesus, enquanto
avançou a criação da Casa das Imagens Lauro
António e da Casa-Memória de Joana Luísa e
Sebastião da Gama. É a estratégia de regeneração que prossegue em Setúbal
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Joia devolvida a Setúbal
O Convento de Jesus, monumento nacional que alberga

arrojo para vencer todos os obstáculos que foram criados”.

o Museu de Setúbal desde 1961, reabriu ao público no

A autarca congratulou-se por este “extraordinário mar-

dia 10 de outubro de 2020, depois de beneficiar de obras

co histórico” ter sido devolvido ao público, após mais de

de restauro e renovação, que incluíram a requalificação

duas décadas de encerramento forçado, de “dezenas de

urbana no perímetro exterior.

anos de desleixo, degradação e de tentativas de valoriza-

A reabertura do Museu de Setúbal/Convento de Jesus,

ção falhadas”.

resultado da segunda fase de um complexo projeto de

A segunda fase do projeto de requalificação do Conven-

preservação, restauro e requalificação em que a Câmara

to de Jesus incidiu em toda a envolvente exterior, as-

Municipal se substituiu ao Estado, foi assinalada com um

sim em vários espaços do interior. O Museu de Setúbal

programa cultural de dois dias.

passou a integrar mais espaços de visita ao público, em

Vários apontamentos musicais, entre os quais um con-

particular a Sala do Capítulo, os Claustros e a Sala do

certo de Rodrigo Leão, e cénicos marcaram o evento,

Coro Alto.

assim como um espetáculo de videomapping sobre a

Já na Igreja de Jesus procedeu-se a uma intervenção de

história do convento, projetado no alçado principal.

luminotécnica para melhorar a eficiência energética e des-

As comemorações tiveram início com uma cerimónia

tacar todos os elementos arquitetónicos e decorativos que

oficial, no dia 10, na qual a presidente da autarquia, Maria

definem as três naves do templo e da Capela-Mor.

das Dores Meira, sublinhou que, para tornar uma realida-

No exterior, o Largo de Jesus foi totalmente renovado, incor-

de o projeto de recuperação, foi necessário “coragem e

porando, agora, amplas zonas de relva e árvores, numa inter-
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venção que incluiu a recuperação e relocalização do cruzeiro
para a posição original.
A requalificação do Convento de Jesus, que já teve uma
primeira fase concluída em 2015, materializa um investimento global de quase 8 milhões e 750 mil euros, do
qual a autarquia assume metade do valor, advindo o restante de fundos europeus.
A terceira e última fase do projeto, adjudicada em outubro, visa a execução de trabalhos no interior das salas
expositivas, o alargamento da área expositiva e beneficiações no pátio do claustro.
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Cinema com história
A Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Media-

8 mm, além de CD, discos em vinil, cassetes áudio, car-

teca e Arquivo, instalada na Rua da Velha Alfândega,

tazes, fotografias e material publicitário de filmes.

partilha o acervo do cineasta e crítico cinematográfico,

Destaque, igualmente, para um conjunto de objetos liga-

composto por aproximadamente 50 mil peças, incluin-

dos ao cinema e à imagem, bem como diversas peças

do um extenso fundo documental audiovisual e diversas

do arquivo pessoal de Lauro António.

obras de arte.

A Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Media-

O edifício de dois pisos, recuperado e adaptado pela au-

teca e Arquivo é um espaço de fruição do cinema e do

tarquia, integra uma biblioteca com publicações espe-

audiovisual, com disponibilização gratuita e presencial

cializadas nas mais variadas expressões artísticas e uma

de bibliografia temática e filmes.

mediateca que inclui uma coleção de filmes com 1500

Acolhe, igualmente, atividades regulares, designada-

cassetes VHS, cerca de 10 mil DVD e Blu-Ray e diversas

mente exposições intimistas, ciclos de cinema temáticos

bobinas com películas nos formatos de 35 mm, 16 mm e

e tertúlias.
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Memória do poeta
A Câmara Municipal de Setúbal aprovou a 6 de maio,

prática pedagógica. No âmbito do acordo estabelecido

em reunião pública, um protocolo de colaboração com

entre as três entidades, a Câmara Municipal de Setúbal

a Junta de Freguesia de Azeitão e a Associação Cultural

disponibilizou 100 mil euros à Associação Cultural Se-

Sebastião da Gama para a criação da Casa-Memória Joa-

bastião da Gama para as obras de remodelação e adap-

na Luísa e Sebastião da Gama.

tação do edifício que alberga as coleções e o espólio

O espaço, instalado num imóvel doado em testamento

literário de Sebastião da Gama.

por Joana Luísa da Gama à Associação Cultural Sebas-

Condecorações a título póstumo, objetos pessoais que

tião da Gama, em Vila Nogueira de Azeitão, visa a pro-

contam a história do casal Joana e Sebastião, livros e

moção do conhecimento da vida e obra do poeta, a va-

manuscritos são alguns dos artigos em exposição.

lorização do seu património e da sua estética literária e a

Património coletivo
A Câmara Municipal de Setúbal reabilitou o edifício do
antigo Hospital João Palmeiro, localizado no centro
histórico da cidade.
A intervenção, inaugurada a 5 de junho, permitiu travar a
degradação daquele valioso património de fundação medieval, que funcionou como unidade de assistência aos
pobres, doentes e peregrinos.
As obras de reabilitação integraram a recuperação e limpeza
da fachada, agora destacada em período noturno com iluminação cénica, a colocação de portões de madeira e o arranjo
da área envolvente, incluindo um novo gradeamento.
A autarquia promoveu, em diversas ocasiões, o estudo
daquele património, tendo realizado, em 2000, sondagens arqueológicas que permitiram identificar vestígios
de estruturas, como armazéns, do período romano, e
apurar que, a partir do século XVII, o interior passou a
servir como lugar de inumações.
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Cultura inclusiva
A criação de condições para pessoas com diversos tipos

Rotas temáticas pelo património e exposições de longa

de deficiência poderem usufruir em pleno de equipa-

duração com realidade virtual aumentada, criação de

mentos culturais como museus e biblioteca é objetivo

uma página de internet e de aplicação acessíveis para a

do projeto “Setúbal – Cultura sem Barreiras”, aprovado

rede de museus de Setúbal, assim como promoção da

no âmbito do POR Lisboa 2020 – Programa Operacional

leitura inclusiva partilhada em equipamentos culturais

Regional Lisboa 2020.

são algumas das medidas a implementar.

O projeto contempla um conjunto de ações em matéria

De salientar, igualmente, a realização de ações de teatro

de cultura inclusiva, num investimento global de 515 mil

terapia e de dança inclusiva e o desenvolvimento de um

e 437,79 euros, comparticipado com uma taxa de 50 por

conjunto alargado de campanhas de sensibilização e de

cento pelo Fundo Social Europeu.

informação para a comunidade.

Rede apoia artistas
Setúbal integra, juntamente com os outros municípios da
Área Metropolitana de Lisboa, um projeto inédito de programação cultural em rede, com financiamento europeu
para apoio da comunidade artística e defesa da cultura.
Residências artísticas, ciclos de programação cultural e
iniciativas de divulgação e promoção do património são
ações propostas pela Câmara Municipal de Setúbal para
o projeto Mural 18.
Música, teatro, dança e artes de rua são algumas das
manifestações artísticas que integram a programação.
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.
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Sons do mundo
O EXIB Música 2020 promoveu a cultura iberoamericana,
nos dias 29, 30 e 31 de outubro, numa edição inovadora
com um misto de formato físico e digital, para dar resposta às orientações sanitárias.
O certame, organizado pela associação espanhola EXIB
Música – Expo Iberoamericana de Música em parceria
com a Câmara Municipal 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 redes sociais.
O músico brasileiro Yamandu Costa, na abertura, no dia
29, e o projeto Alma Nuestra, do português Salvador Sobral, no encerramento, a 31, protagonizaram os concertos ao vivo, realizados no Fórum Municipal Luísa Todi.
A programação incluiu exibições musicais transmitidas
em live streaming a partir de vários países, transmissões
online de sessões sobre a música e sustentabilidade,
conteúdos de formação e de networking para profissionais, passagem de vídeos sobre Setúbal e um observatório de ideias para a cultura musical.
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Arte residente
O coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes dinami-

desenvolvidos numa produção de dança no âmbito de

zou, entre 9 e 17 de dezembro, uma residência artística

uma nova plataforma de criação artística a realizar em

em A Gráfica – Centro de Criação Artística, no âmbito de

2021.

um novo projeto municipal.

Intitulado “Clandestino”, este novo programa cultural,

O workshop “Corpo Clandestino” contou com 17 bailari-

com direção artística do italiano Renzo Barsotti e desen-

nos, atores, acrobatas e outros artistas, de Setúbal, Pal-

volvido em estreita parceria com a autarquia, consiste

mela, Almada e Lisboa, que exploraram e experimen-

em residências artísticas de companhias e artistas na-

taram alguns dos processos de composição que serão

cionais e estrangeiros em A Gráfica.

Um homem comum
A Orquestra Académica Metropolitana interpretou obras
de Aaron Copland no concerto “Para Um Homem Comum”, a 24 de outubro, na Igreja do Convento de Jesus.
A formação, sob direção musical de Jean-Marc Burfin,
constituída por alunos do Curso de Direção de Orquestra da Academia Nacional Superior de Orquestra, apresentou-se acompanhada no clarinete por Nuno Baptista,
vencedor da 9.ª edição do Prémio Fundação INATEL.
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Jazz em círculo
A nona edição do Círculo Jazz Fest levou uma dezena de
concertos a diversos locais da cidade de Setúbal, com
nomes reconhecidos a nível nacional, em dois fins de
semana de janeiro.
O certame, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal, abriu no dia 17, no Fórum Luísa Todi, com um concerto de Mário Laginha Trio.
O primeiro dia do festival incluiu ainda um after hours
na Sociedade Musical Capricho Setubalense, com um
concerto pelo quarteto composto por Rodrigo Amado,
Ricardo Toscano, Hernâni Faustino e João Lencastre.
No primeiro fim de semana passaram ainda pelo Círculo
Jazz Fest 2020, no palco do Fórum Luísa Todi, o projeto
The Rite of Trio, André Rosinha Trio, e Big Band Júnior,
que revisitou a música de Bernando Sassetti.
O segundo fim de semana contou com concertos no
Cinema Charlot de Mário Delgado e Carlos Barretto, do
saxofonista e compositor Desidério Lázaro, que apresentou o mais recente álbum “Homegrown”, e do projeto
Carlos Bica & Azul.
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Sons da guitarra
A quarta edição do festival Soam as Guitarras proporciona concertos íntimos, no Fórum Luísa Todi, nos quais a
guitarra e as cordas assumem papel principal.
Um concerto com António Chainho e Miguel Araújo, no
Fórum Luísa Todi, marcou, a 24 de janeiro, a apresentação pública do evento, cujos restantes concertos, inicialmente marcados para março e abril, foram reagendados
para setembro de 2020 e abril de 2021.
Este festival, com concertos em vários pontos do país,
abriu a 26 de setembro com os projetos Raia. Planeta
Campaniça e Miramar.
A quarta edição do Festival Soam as Guitarras termina
em Setúbal com um concerto dos Dead Combo, agendado para 21 de abril de 2021.

Fado à porta
O ciclo Fado em Setúbal – Porta a Porta levou atuações
musicais itinerantes ao ar livre a todas as freguesias do
concelho, entre os dias 20 de junho e 29 de agosto.
Maria Caetano abriu, na freguesia do Sado, um conjunto
de serões musicais que puderam ser apreciados pelos
munícipes a partir das próprias casas, numa edição do
Fado em Setúbal adaptada à situação pandémica de
Covid-19, com os objetivos de levar a cultura a todos e
apoiar os artistas locais.
Os concertos, sempre com início às 21h00, contaram,
além de Maria Caetano, com atuações itinerantes de
Susana Martins, Maria do Céu Freitas, Joana Lança, Carla Lança, Sara Margarida, Carlos Zacarias, Deolinda de
Jesus e Inês Pereira, em vários locais de todas as freguesias.
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Música religiosa
A musicalidade religiosa foi partilhada na primeira edição do Ciclo de Música da Arrábida Religiosus Musicae,
com a realização de quatro concertos, em novembro e
dezembro, na Igreja do Convento de Jesus.
O evento, organizado pela Câmara Municipal de Setúbal,
incluiu atuações do pianista Francisco Sassetti com a soprano Ângela Silva, da formação Mediaevus Ensemble,
do Quarteto de Cordas de Sintra e do Ensemble Vocal
Introitus.

Há vida no convento
Cinco concertos de música erudita integram um novo
programa cultural da Câmara Municipal de Setúbal, gratuito, cujo primeiro ciclo se realizou em dezembro de
2020 e janeiro de 2021, na Igreja do Convento de Jesus.
O Convento ConVida teve início a 19 de dezembro com o
concerto natalício “Natividade”, pelo Coro Feminino TuttiEncantus, dirigido pelo maestro Nuno Batalha.
Em janeiro, os espetáculos, realizados aos sábados,
contaram com atuações do Coral Luísa Todi e do duo
Cellumeau, com Fernando Pernas no clarinete e Raquel
Lopes no violoncelo, um recital de harpa por Beatrix
Schmidt e um apontamento musical pelo DUO Acordas.
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Cinema musicado
O Film Fest, organizado pelo município, exibiu filmes

Caterina Palazzi, “A Princesa das Ostras”, de Ernst Lu-

clássicos e cinema de autor, com bandas sonoras cria-

bitsch, com música a cargo do Trio de Jazz, e “Filibus”,

das para o efeito e interpretadas ao vivo, entre 9 e 18

de Mario Roncoroni, com acompanhamento musical de

de outubro, no Cinema Charlot, no Fórum Luísa Todi e

Gonçalo Simões, Josefina Alcaide e Pedro Carvalho.

na Casa da Cultura.

Os ciclos Maya Deren, com a exibição de curtas-me-

“A Antena”, de Esteban Sapir, musicado por Miso Mu-

tragens, com música de Saturnia, e “Piratas e Sereias,

sic – Orquestra de Altifalantes, abriu no dia 9, no Fó-

Ostras e Baleias”, musicado pels Space Ensemble,

rum Luísa Todi, a segunda edição do certame.

completaram as sessões de cinema do certame, o

O evento incluiu ainda “A Caverna da Mulher-Aranha”,

qual contou ainda com o workshop “Os Misturadores

de Dan Duyu, com música por Bruno Teixeira, “Nosfe-

de Som”.

ratu, o Vampiro”, de Friedrich Murnau, musicado por
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Carnaval folião
A folia carnavalesca animou o concelho no final de fevereiro, com crianças e adultos a participarem num conjunto de animações e brincadeiras na Praça de Bocage
e com o tradicional desfile da comunidade escolar a percorrer as ruas de Azeitão.
O espírito circense marcou o ritmo das festividades com
malabaristas, acrobatas, contorcionistas e palhaços a arrancarem aplausos na Praça de Bocage. Além disso, realizaram-se workshops sobre magia/malabarismo, hula hoops,
ginástica acrobática, expressão dramática clown, pinturas
faciais e bolas de sabão gigantes.
Em Azeitão, o desfile da comunidade educativa percorreu as ruas da freguesia em dois momentos, na parte
da manhã em Vila Nogueira e no período da tarde em
Brejos de Azeitão. Cada desfile terminou com um espetáculo infantil no “rossio” de Vila Nogueira e no Parque
do Morango.
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Livro salvo das chamas
Um livro de atas de vereação do século XVII, salvo das
chamas que destruíram os Paços do Concelho em 1910,
foi devolvido a Setúbal pela Câmara Municipal de Grândola, no âmbito do Dia Internacional dos Arquivos, assinalado a 9 de junho.
A publicação, com deliberações camarárias manuscritas datadas entre 1618 e 1802, que permitem reforçar e
materializar a memória coletiva do concelho, chegou a
Grândola, presume-se, pelas mãos do tabelião Manuel
António Henriques, que o salvou do incêndio que dizimou os Paços do Concelho, na noite de 4 para 5 de outubro de 1910, na Implantação da República.

Autor em destaque
Vasco Graça Moura foi o escritor em destaque, em janeiro, no ciclo Autor do Mês, dinamizado pela Biblioteca
Municipal para dar a conhecer a vida e obra de autores
portugueses e estrangeiros.
O programa de atividades de incentivo à leitura de obras
da autoria do escritor contemplou uma palestra por Maria Borges, diretora-adjunta do programa Gulbenkian
Cultura, com declamação de poemas.
A iniciativa contou com a presença de um dos filhos de
Vasco Graça Moura, que partilhou testemunhos sobre a
vida do pai.

Trabalho gratificante

Os 45 anos do Plano Trabalho e Cultura e Serviço Cívico Estudantil, com uma exposição e relatos audiovisuais
no Museu do Trabalho Michel Giacometti, estiveram em
foco, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, nas comemorações setubalenses das Jornadas Europeias do Património.
A iniciativa, organizada pelo município, incluiu uma sessão cultural com apontamentos visuais e musicais e a
apresentação do livro “Os Sonhos da Revolução dos
Cravos”, de Maria José Maurício.
As comemorações contemplaram, igualmente, visitas guiadas às exposições de longa duração “Indústria
Conserveira”, “Coleção Etnográfica Michel Giacometti” e
“Mercearia Liberdade”, além da temporária “45 anos do
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Plano Trabalho e Cultura e Serviço Cívico Estudantil”.
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Programa das arábias
As danças, músicas e sabores do mundo árabe invadiram Setúbal nos dias 11 e 12 de julho durante o “Dança
Oriental e as 1001 Noites”, programa municipal que decorreu em vários locais.
O certame, em quarta edição, incluiu os workshops “Iniciação à Língua e Alfabeto Árabe” e “Iniciação à Dança
Oriental”, no Catarina Branco Oriental, performances de
danças orientais, tatuagens de hena e um arabic lounge, na Casa da Cultura, e as palestras “O Legado Árabe
na Região de Setúbal” e “Orientalismo: A Descoberta do
Oriente”, na Casa da Baía.

Amor celebrado
Um concerto de Viviane, que interpretou canções de Édith

A programação incluiu, na Biblioteca Municipal, a apre-

Piaf, a apresentação de obras literárias de Marco Taylor e

sentação dos livros infantojuvenis “O homem que carre-

de Ana Almeida e uma palestra sobre afetos na adoles-

gava pedras”, “A árvore que paria meninos” e “Timóteo”,

cência celebraram, a 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados.

de Marco Taylor, e da obra “Romeu e Julieta”, de Ana Al-

Num registo intimista, Viviane subiu ao palco do Fórum

meida, assim como uma palestra sobre afetos e adoles-

Luísa Todi para apresentar canções do disco “Viviane

cência pela psicóloga Joana Silva.

canta Piaf”.
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Cultura na casa
A Casa da Cultura, um dos principais polos de dinami-

temas de jazz e rock, num concerto realizado no dia 5 de

zação cultural do concelho, com atividade centrada na

setembro em frente da Casa da Cultura.

promoção das mais variadas expressões artísticas e no

Já o interior foi preenchido pelos ritmos do trompete e

ensino artístico, apresentou ao público 118 atividades em

da eletrónica de João Silva, com o projeto Plugged In,

2020, que foram presenciadas por perto de três mil pes-

no âmbito do ciclo Disrupção, a 15 de novembro, e das

soas.

teclas de Tiago Sousa, a 13 de dezembro, ambos na Sala

Num ano atípico, marcado pela crise sanitária provocada

José Afonso. No Pátio do Dimas, o ciclo Fado ao Ar Livre

pela pandemia de Covid-19, a Casa da Cultura realizou,

apresentou, a 7 de agosto, as vozes de Elsa Casanova e

igualmente, em tempos de confinamento, mais de 30

de Paulo Rocha.

eventos no formato digital, que obtiveram cerca de 28

A 1 de fevereiro, o poeta sadino Bocage esteve em des-

mil visualizações.

taque num encontro literário para lançamento do livro “O

Música, teatro, exposições e sessões literárias são algu-

Centenário de Bocage em 1905 (em Portugal e no Bra-

mas das atividades que compõem o programa regular

sil)”, do historiador Álvaro Arranja.

do equipamento municipal que oferece cultura para to-

Nos meses de verão, o espaço defronte da Casa da

dos os públicos.

Cultura mostrou uma instalação artística suspensa, inti-

Na música, os setubalenses Da Bad Juju’s Band inter-

tulada “Céu de Mar”, da autoria do artista plástico Zévi,

pretaram um reportório com mais de duas dezenas de

nome artístico de José Victor, e, na galeria de exposi-
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ções, “Dança de Rosa” apresentou trabalhos de pintura
e desenho de Sofia Areal.
O poeta e pintor Cruzeiro Seixas, falecido a 8 de novembro de 2020 a um mês de completar cem anos de vida,
foi homenageado pelo Teatro Estúdio Fontenova, nos
dias 18 e 20 de dezembro, com a apresentação de “Caleidoscópio e os Dias das Fugas Herméticas”, uma produção teatral inspirada na obra do artista.
Também no teatro, a 28 de novembro, o espetáculo “E
Se de Repente Fosse Tudo ao Contrário”, do Teatro Educativo, apelou à imaginação das crianças com histórias
de um peixe destemido, um gato-boi com nome de artista e muitos pirilampos.
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Frade poeta evocado
O cardeal José Tolentino Mendonça esteve em Setúbal
a 3 de janeiro para falar sobre a vida e obra do poeta e
frade arrábido Agostinho da Cruz.
Na conferência, organizada pela Diocese de Setúbal,
com o apoio do município, o cardeal propôs ao público um diálogo que ressoasse a “luminosa atualidade” de
frei Agostinho da Cruz, falecido em Setúbal em 1619.
Já a presidente da autarquia, Maria das Dores Meira, recordou Agostinho da Cruz, São Francisco Xavier, Lima de
Freitas, Sebastião da Gama e Bocage e proferiu algumas
palavras de amizade a Tolentino Mendonça.

Vidas solidárias
Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa,
apresentou o livro “Testemunho de duas vidas compartilhadas”, a 20 de janeiro, nos Paços do Concelho.
Com prefácio de António Ramalho Eanes, a obra relata
episódios marcantes da convivência de 42 anos entre
Eugénio Fonseca e o primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins.
Guilherme d’Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, apresentou o livro, cujos direitos de autor revertem a favor da Obra Social Jean
Émile Anizan, de apoio a mulheres vítimas de violência
doméstica.
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PRIMEIROS TRABALHADORES DA SECIL

CONSTRUÍMOS O AMANHÃ HÁ 90 ANOS,
NUM COMPROMISSO COM TODOS.
Desde 1930 que a Secil tem as suas raízes em Portugal, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade
portuguesa. Um desenvolvimento que se estendeu a mais 7 países e nos tornou o maior Grupo português de
materiais de construção.
Damos forma às ideias dos nossos clientes, parceiros, acionistas e colaboradores, sempre com uma
responsabilidade na sustentabilidade e inovação, num compromisso com a descarbonização, a eficiência
energética, a economia circular e a promoção da biodiversidade.
Porque sabemos que o amanhã é já hoje.

Há mais de duas décadas, a Secil distingue o que os profissionais portugueses fazem
de melhor na Arquitetura e Engenharia Civil com o mais prestigiado galardão nacional.

www.secil-group.com

PORTUGAL . TUNÍSIA . ANGOLA . LÍBANO . CABO VERDE . BRASIL . HOLANDA . ESPANHA
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Teatro em festa
O XXII Festival Internacional de Teatro de Setúbal – Festa do Teatro, realizado em agosto, teve de adaptar-se às
circunstâncias impostas pela pandemia, mas conseguiu
proporcionar fruição cultural.
O certame, organizado numa parceria do Teatro Estúdio
Fontenova com o município, reduziu a programação nas
secções Oficial e Mais Festa e reforçou a aposta nos espetáculos ao ar livre, com lotações limitadas e reservas
antecipadas.
O festival compreendeu, entre 21 e 29 de agosto, 18 espetáculos cénicos, alguns deles de companhias internacionais, e, ainda, concertos, curtas-metragens, conversas informais e uma mostra, entre outras atividades
paralelas.
“Instruções para Abolir o Natal”, pela ACTA – Companhia
de Teatro do Algarve, no Fórum Luísa Todi, foi um dos
momentos altos do programa, tal como “Genoma B”, da
espanhola Albadulake.
O circo performativo “Out Of Stock”, no pátio da Escola
Secundária Sebastião da Gama, pelo espanhol Edu Manazas, venceu a Secção Mais Festa, destinada a divulgar
o trabalho de jovens criadores e novos projetos teatrais.
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Palcos com vida
Performances, encontros, teatro e ópera marcaram a
MAPS – Mostra de Artes Performativas de Setúbal, entre 4
e 10 de julho, com cerca de duas dezenas de espetáculos
que exploraram diferentes expressões artísticas.
A Gráfica – Centro de Criação Artística foi o palco principal da segunda edição do evento, com atividades como a
apresentação, em estreia absoluta, de “Poema à Duração”,
encenado por Jean Paul Bucchieri a partir do texto homónimo do austríaco Peter Handke, e de “Movimento Zebra”,
projeto de formação teatral do Teatro O Bando.
Na Praça de Bocage, a companhia sineense Teatro do Mar
apresentou “Asas d’Areia” e, no Jardim do Bonfim, houve
“Muita Tralha Pouca Tralha”, de Catarina Requeijo, “Sómente”, do Teatro Só, e a instalação-performance de Ricardo
Campos “Que Sabemos Nós da Multidão?”.
A ópera esteve em destaque em “Que ninguém durma!
Que ninguém durma!”, pela mão do maestro Jorge Salgueiro, que percorreu as ruas do centro histórico da cidade.
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Bambolinices
em família
Uma homenagem ao ator Carlos César, duas dezenas de
espetáculos cénicos e um workshop marcaram o programa da segunda edição do Bambolinices – Bienal de Teatro e Artes Performativas para Toda a Família, realizado
entre os dias 15 e 23 de fevereiro, em diversos espaços
do concelho.
O certame, organizado pela cooperativa GATEM – Espelho Mágico com apoio da Câmara Municipal de Setúbal,
começou com uma homenagem ao fundador do Teatro
Animação de Setúbal, no Fórum Luísa Todi, após a apresentação da peça “O Corcunda de Notre-Dame”, uma
produção da GATEM.
Os espetáculos “João Pé de Feijão”, pela companhia brasileira Cia Teatral Procênio, “O Capuchinho Vermelho”, pelas atrizes espanholas Paula Dominguez, Laura Távora e
Tamara Moreno, e “Auto da Barca”, pelo TAS, foram outros
destaques do programa.
O workshop “A Travessia do Clown”, conduzido por Eva
Ribeiro, na Casa do Largo, captou atenções daqueles que
desejam conhecer a arte de ser palhaço.
O Bambolinices encerrou com a reposição de “D. Quixote
de La Mancha”, pela GATEM, no Fórum Luísa Todi.

Processo criativo
A companhia sineense Teatro do Mar realizou uma residência artística em A Gráfica – Centro de Criação Artística, durante uma semana no mês de janeiro, no âmbito
da produção da peça “Asas d’Areia”.
A iniciativa incluiu um ensaio, aberto ao público, que
apresentou aos setubalenses o espetáculo/instalação
que funde o vídeo documental e o concetual com o circo
contemporâneo, nomeadamente a arte do equilíbrio, no
arame e na corda bamba, a dança e as formas animadas.
Alunos das escolas do concelho foram convidados a
assistir a ensaios abertos, com o objetivo de refletirem
sobre a temática da criação.
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Qualidade garantida
Mais de 18 mil pessoas aplaudiram 113 espetáculos de

quanto o humor esteve em destaque com a comédia

qualidade e para todos os públicos no Fórum Municipal

“Saídos da Casca”, com Luís Aleluia e Vítor Emanuel.

Luísa Todi em 2020.

A Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Académica Me-

A música deu as boas-vindas ao novo ano num concerto

tropolitana e a passagem da digressão “Maria Tour”, da

da Banda da Força Aérea, mas o ecletismo da progra-

fadista Carminho, pelo palco do Fórum Luísa Todi foram

mação incluiu eventos noutras manifestações artísticas,

outros destaques.

como é o caso da dança, com a apresentação do clássi-

Em fevereiro, a sala de espetáculos recebeu a peça “Hot

co “Lago dos Cisnes”, pelo Russian Classical Ballet.

Tea”, do dramaturgo inglês Harold Pinter, numa produção

Já os 250 anos de Beethoven foram evocados no espetácu-

da AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do Gato, e a

lo “Do Classicismo para o Romantismo – O Legado Pianístico

atuação dos GNR.

de Beethoven”, com a interpretação de obras para piano por

A música erudita com versos de José Luís Peixoto esteve

Joana David, Nuno Margarido Lopes e João Paulo Santos.

em destaque no concerto “Agora Muda Tudo” e a Yellow

Ainda em janeiro, o teatro pisou o palco com a compa-

Star Company apresentou três sessões do musical “Sa-

nhia Artistas Unidos a apresentar “Vidas Íntimas”, en-

turday Night Fever”.
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Após um período de encerramento motivado pela situação pandémica, o Luísa Todi reabriu a 20 de junho, com
um concerto pelos D.A.M.A., a que se seguiu um ciclo
de comédia com atuações dos humoristas Pedro Tochas, Ana Arrebentinha e António Raminhos, bem como
a apresentação da peça “Casal da Treta”.
À principal sala de espetáculos setubalense voltou ainda, em junho, a Lauro António Masterclass de História do
Cinema “Filmes Que Amo”.
Em setembro, o Teatro Animação de Setúbal estreou a
peça “Valentin, Valentin”, que foi transmitida em direto
pela internet, e o Quarteto Contratempus arrancou gargalhadas com a ópera cómica, multimédia e interativa
“Simplex”.
O mês da música, outubro, apresentou “Integral de Concertos para Piano de Beethoven”, espetáculo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com o pianista António
Rosado, conduzido pelo maestro Pedro Amaral, e um
concerto conjunto pela Banda Sinfónica do Exército e o
grupo de rock UHF.
Já o cantor setubalense Clemente celebrou cinquenta
anos de carreira num concerto que revisitou vários sucessos.
O teatro esteve em destaque em novembro com a estreia de “A Casa de Emília”, do Teatro Estúdio Fontenova,
e a apresentação de “Mais Respeito que Sou Tua Mãe!”,
peça da Força de Produção, encenada por Joaquim
Monchique.
No final do mês, A Garota Não, projeto musical da cantautora setubalense Cátia Oliveira, e a Academia de Dança
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Contemporânea de Setúbal protagonizaram um espetáculo inédito, e a primeira edição da Grande Festa do Fado
de Setúbal levou perto de duas dezenas de fadistas do
concelho ao Fórum Luísa Todi.
A encerrar o ano, a Companhia de Ópera de Setúbal estreou o espetáculo “Vingança – Uma Ópera do Tempo
da Todi e da Madonna”, com música original do maestro
e compositor Jorge Salgueiro, e a Academia de Dança
Contemporânea de Setúbal apresentou um bailado de
Natal.
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Capital da ilustração
A Festa da Ilustração de Setúbal, previamente agendada
para junho, decorreu em outubro com uma dezena de
exposições em vários equipamentos culturais, espetáculos musicais e uma feira gráfica com a participação de
várias editoras e oficinas impressoras.
O convidado estrangeiro foi o cartoonista cubano Osmani Simanca, com trabalhos publicados em jornais e
revistas nos quatro cantos do mundo. Já o convidado
contemporâneo foi o português André da Loba, considerado em 2010 pela revista austríaca Lürzer’s Archive
um dos 200 melhores ilustradores do mundo.
O evento cultural homenageou ainda o ilustrador clássico Tom, nome artístico de Thomaz de Mello, que nasceu
em 1906, no Brasil, e morreu em 1990, em Lisboa.
O certame incluiu também uma exposição sobre ilustração em A Gráfica – Centro de Criação Artística, uma
mostra evocativa dos 50 anos do álbum de José Afonso
“Cantigas do Maio”, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, e apresentações de trabalhos desenvolvidos por
diversos ilustradores de Setúbal e de alunos das escolas
superiores de artes.
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Arte em exposição
Os equipamentos culturais do concelho acolheram em
2020 um conjunto de exposições sobre diversas temáticas e expressões artísticas.
A pintura e a cerâmica de João Gama e Rute Andrade
Coelho estiveram em destaque, entre 16 de janeiro e 1
de fevereiro, na mostra “Naturezas Cruzadas”, e a exposição coletiva “Pŭteshestvie” mostrou trabalhos de artes
visuais de Tiago Rodrigues e Andreia Morgado, entre 6 e
22 de fevereiro, ambas na Casa Bocage.
Já o Museu do Trabalho Michel Giacometti evocou os 45
anos do Plano Trabalho e Cultura com uma exposição
temporária no mês de setembro e homenageou a calçada portuguesa com a mostra fotográfica e documental
“Da Calçada para o Museu”, em novembro e dezembro.
Trabalhos de serigrafia, desenho, fotografia, vídeo, ilustração e instalação estiveram patentes numa exposição
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coletiva em A Gráfica – Centro de Criação Artística, numa
organização da revista FOmE, nos dias 19 e 20 de dezembro.
A Galeria do 11 viajou no tempo através de brinquedos
da coleção de Hélder Esdras Martins, com a mostra “Pim
Pam Pum”, patente entre 11 de maio e 19 de setembro, e
a Biblioteca Municipal mostrou pinturas de José Robalo
sobre “Presenças Ocultas e Sagrados Profanos”, nos primeiros dias de março.
Na Casa da Baía, uma exposição de desenhos e aguarelas de Vancé levou os visitantes “À Descoberta de Setúbal e Arredores”, entre 16 de julho e 15 de agosto.
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U

ma nova casa dedicada ao setor turístico divulga e promove o melhor da região em plena Baixa. Albarquel foi eleita
a melhor Praia Acessível, resultado de um forte
investimento autárquico. Numa edição marcada pelo adicional de segurança imposto pela
pandemia, o Arrábida Sem Carros demonstrou
que é aposta ganha. O concelho foi bem servido numa série de festins gastronómicos, com
destaque para um novo projeto baseado em
pratos de tacho e uma nova rota, a do pitéu. Ao
mesmo tempo que as luzes de Natal brilhavam
pelas ruas, o Moinho de Maré da Mourisca vestiu-se com peças de crochet
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Bem receber
A Casa do Turismo, equipamento que proporciona a di-

Após obras de recuperação e adaptação lideradas pelo

vulgação e promoção de Setúbal e a comercialização

município, e com projeto decorativo a cargo de João Ma-

de produtos regionais, foi inaugurada a 27 de setem-

ria, a Casa do Turismo acompanha o desenvolvimento

bro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do

que o concelho tem tido nos últimos anos no setor turís-

Turismo.

tico, área em que é uma referência, assinalou, na inau-

Num espaço com 323 metros quadrados de área, em

guração, a presidente da Câmara Municipal, Maria das

dois pisos, é possível encontrar, além da valência de

Dores Meira.

atendimento turístico, uma loja de produtos regionais,

“É mais um exemplo do investimento que temos feito no

uma cafetaria com terraço e um Centro Interpretativo da

setor do turismo, atividade que, não custa reconhecer, tem

Gastronomia e Vinhos, que surpreende os visitantes pela

gerado no nosso concelho muitos postos de trabalho.”

conceção arrojadora e inovadora, pela qual dá a conhe-

O equipamento resulta da transformação de um edifício

cer a riqueza gastronómica e vínica da região.

adquirido ao Estado pela autarquia num investimento de

Com recurso a quatro painéis multimédia, uma mesa

perto de meio milhão de euros, ao abrigo da Lei de Infra-

interativa e um jogo quizz, os visitantes são conduzidos

estruturas Militares.

numa viagem pela história da gastronomia de Setúbal.
O antigo edifício da Casa do Corpo da Guarda, exemplar
do século XVII, e do Clube Militar de Oficiais de Setúbal
deu lugar a um espaço com gastronomia e vinhos.
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Acessibilidade garantida
A praias da Figueirinha e Albarquel foram beneficiadas

Figueirinha, tapete acessível dotado de cadeira anfíbia

com equipamentos que acrescentam valor turístico e

até à frente de água.

tornam estas zonas balneares mais acessíveis a todos,

Pérgulas com áreas sombreadas, para descanso, parti-

numa intervenção que incluiu ainda a valorização do mi-

cularmente direcionada a pessoas com mobilidade re-

radouro do Pau da Consolação.

duzida, apetrechadas de bancos de apoio e papeleiras,

As obras de requalificação resultaram de candidaturas

foram outra das obras.

apresentadas pela Câmara Municipal de Setúbal a fi-

A colocação de painéis informativos, com carateres am-

nanciamento, no valor global de cerca de 230 mil euros,

pliados, pictogramas e conteúdos em braille, e plantas tá-

através do Programa Valorizar – Linha de Apoio ao Tu-

teis fazem igualmente parte desta operação.

rismo Acessível, dinamizado pelo Turismo de Portugal,

Paralelamente, o município avançou com a beneficiação

com financiamento de 90 por cento sobre o investimen-

do miradouro da zona do Pau da Consolação, ponto de es-

to elegível.

tadia e de contemplação da Arrábida e de uma das mais

As intervenções incluíram a construção de edifícios de

belas baías do mundo, com novos ban-

apoio, com instalações sanitárias, zona de arrumos e

cos, reforço da iluminação pública e

área de primeiros socorros, bem como chuveiros, bebe-

criação de elemento luminoso cénico.

douros com diferentes alturas e bancos de apoio e ainda
percursos pedonais em madeira no areal e, no caso da
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Praia mais segura
Transportes coletivos, parques de estacionamento de

A segurança das zonas balneares da Arrábida passou

retaguarda, deslocações em modo suave.

pela aposta em campanhas de informação e sensibili-

Numa nova versão, mais exigente, tendo em conta as

zação, com a divulgação à população dos cuidados a

circunstâncias e os tempos que se vivem devido à cri-

ter nestes espaços públicos no site do município, e pela

se sanitária mundial, o Arrábida Sem Carros, que a au-

gestão e controlo de acessos e permanência no areal,

tarquia promoveu novamente durante a época balnear,

conforme tipologia e dimensão das praias.

teve uma exigência acrescida.

O reforço dos transportes públicos e a utilização de par-

A Estratégia Municipal para uma Mobilidade Segura e

ques de estacionamento de retaguarda estiveram igual-

Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de Setúbal,

mente incluídas no programa, o qual deu continuidade

adotada pelo terceiro ano consecutivo, entre 13 de junho

à aposta de deslocação de pessoas para as praias em

e 15 de setembro, bem como nos últimos dois fins de

carreiras a partir de Setúbal e de Azeitão.

semana de setembro, foi, em 2020, mais rigorosa devido às novas regras de acesso, ocupação e utilização das
praias no contexto da crise sanitária mundial.
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Festins de sabor
Além das habituais semanas gastronómicas dedicadas à
sardinha, ao carapau, ao choco e à ostra do Sado, houve
vários eventos novos, inéditos, que mostraram que Setúbal está muito bem servida.
Na primeira edição da Rota do Pitéu, que decorreu em
agosto, 18 restaurantes e tascas do concelho deram a
provar uma série de iguarias de excelência, como croquetes de choco, bifanas com molho de moscatel e pataniscas de polvo, que chegaram à mesa com um preço
fixo de 3,5 euros.
Nas iniciativas Olh’Ó Peixe e Olh’Ó Marisco, realizadas
também pela primeira vez, nos fins de semana de novembro e de dezembro, foi possível saborear-se pratos
de tacho confecionados com peixe e mariscos.
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Nas semanas que antecederam o Natal, pasteleiros setubalenses mostraram ao público, por vídeo, formas de
confecionar a doçaria tradicional de Natal e outras criações, em Doces à Mesa.
Antes, no verão, a autarquia preparou quatro festins
gastronómicos recheados com a tradição de pratos do
mar, no âmbito da marca Setúbal Terra de Peixe, com
ementas especiais em dezenas de restaurantes e degustações comentadas na Casa da Baía e no Mercado
do Livramento.
A confeção de uma receita gourmet pelo chef Mauro
Loureiro e degustações comentadas pelos chefs Maria
João Patronilho e Patrícia Borges e pela produtora de
ostras Exporsado foram alguns dos principais atrativos
destas semanas gastronómicas, promovidas com o objetivo de divulgar sabores e tradições da cozinha setubalense e, em simultâneo, estimular a restauração local.
Os produtos da região estiveram em destaque em julho, agosto e setembro na Mostra de Saberes e Sabores,
iniciativa realizada na Casa da Baía, com venda de produtos artesanais, degustações, vinhos, licores, doçaria,
faianças e bijutaria.
O evento incluiu trabalhos de artesanato e terracota ao
vivo e a presença de operadores turísticos de passeios
de barcos privados e observação de golfinhos.
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Venha conhecer a RM Guest House
The Experience, vencedora dos World Luxury
Awards 2020, e descubra a cama que o vai
deixar ainda mais apaixonado por Setúbal…
Come meet RM Guest House
The Experience, winner of 2020
World Luxury Awards, and meet the bed
that will leave even more in love
with Setúbal...

www.RMGUESTHOUSE.pt

rmguesouse

Avenida Luisa Todi 59 - 2900|424
R. Padre Joaquim Silvestre Serrão nº8
SETUBAL| PORTUGAL
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Terapia colorida
Peças em crochet, elaboradas por um grupo de participantes no projeto orientado para a comunidade sénior
Espaço Maior IDADE, embelezam, desde o início de dezembro, diferentes áreas da Herdade da Mourisca.
Sete mulheres da freguesia de S. Sebastião, com idades
entre os 62 e os 80 anos, criaram as peças que decoram
árvores, peças escultóricas e outros elementos 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 ao grupo que integra o
projeto Espaço Maior IDADE, desenvolvido pela Junta de
Freguesia de São Sebastião com o objetivo de promover
o envelhecimento ativo da população sénior.

Rio salgado
“A Princesa de Sal”, espetáculo de teatro para toda a
família, com produção gráfica e cenários integralmente
produzidos com recursos do município, estreou-se a 27
de setembro, na Herdade da Mourisca, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial do Turismo, repetindo-se em outubro, aos domingos.
A peça, da autoria de Bruno Frazão e Artur Jordão, retrata a história de amizade entre um príncipe, uma princesa,
um pernilongo, um flamingo e um lodo resmungão, para
abordar questões ligadas à importância do património
natural de Setúbal.
A importância da reciclagem, as particularidades da Herdade da Mourisca, do Estuário do Sado e da fauna, flora
e atividades económicas ali existentes, como a pesca e
a produção de ostra, são alguns dos assuntos tratados
ao longo do enredo.
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Ciência dá vida
O Moinho de Maré da Mourisca passa a integrar a rede
parceiros dos Circuitos Centros Ciência Viva, concretamente o Circuito Ciência Viva de Lisboa Oriente, após a
autarquia ter aprovado, a 16 de setembro, a realização
de um protocolo com a agência nacional responsável
por aquela rede.
A integração no circuito daquele espaço setubalense
resulta da pretensão do Pavilhão do Conhecimento em
promover o Moinho de Maré da Mourisca, medida possível de concretizar com o acordo de parceria celebrado entre a autarquia e a Ciência Viva – Agência Nacional
para a Cultura Científica e Tecnológica.

Bancas completas
Doçaria, ostras do Sado, mel, azeite e conservas, bebidas
licorosas e destiladas, cervejas artesanais, doçaria, geleias,
doces, compotas, hortofrutícolas biológicos, pão, queijos,
sal, plantas aromáticas e medicinais, chás.
Houve muitos produtos para descobrir no Mercadinho
Agrotaste, um novo certame da autarquia para promover e
comercializar os produtos agroalimentares da região.
O evento realizou-se no exterior do Moinho de Maré da
Mourisca no primeiro domingo de cada mês e contou
com duas edições, em setembro e outubro.

Provas calorosas

Os vinhos da região foram exaltados a 8 de novembro,
no Moinho de Maré da Mourisca, numa prova comentada pelo sommelier Gonçalo Patraquim, integrada nas
comemorações do Dia Mundial do Enoturismo e da Semana do Enoturismo.
A iniciativa Os Vinhos de S. Martinho, organizada pela
Câmara Municipal em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, contou com uma
dezena de participantes, que provaram vinhos de produtores da Península de Setúbal, acompanhados de castanhas assadas e de queijo da região.
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Luzes vivas
No Natal, as luzes estiveram vivas por toda a cidade.
Apesar do cancelamento das habituais festas e mercados e das animações para os mais novos, as ruas, as
avenidas, os largos, as rotundas e os equipamentos vestiram-se de decorações luminosas.
O acender das luzes, a 14 de novembro, marcou o início
das comemorações dinamizadas no programa da autarquia Setúbal Christmas Fest, que decorreu até janeiro,
com várias iniciativas em formato físico e digital.
Foi uma celebração reinventada, que persistiu 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 Avenida Luísa Todi, oferecida pelo
grupo Skep.
Além de presépios no Largo de Santa Maria e na Rotunda dos Quatro Caminhos, edifícios municipais estiveram
vestidos com decorações alusivas à época e de portas
abertas para visitas, como os Paços do Concelho, Casa
da Baía, Biblioteca Municipal, Fórum Municipal Luísa
Todi e Museu de Setúbal/Convento de Jesus.
Também foi possível visitar pontos de interesse da cidade em viagem sobre rodas no Comboio Setúbal Christmas Fest.
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A

pandemia de Covid-19 pôs o mundo de
pernas para o ar, colocando desafios nunca vividos. Esta guerra à escala global, declarada em 2020, que a todos pediu sacríficos,
obrigou Setúbal a enfrentá-la, desde o primeiro
momento, para defender o que mais importa.
Com estratégia e planeamento, ninguém está
esquecido na estratégia municipal, com ampla
atuação de apoios nas esferas económico-social, empresarial e cultural. Uma resistência inquebrável, com sentido de responsabilidade e
missão pública, na defesa da população, que
nunca desarmou
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China identifica nova estirpe de coronavírus depois
de surgimento de surto de
pneumonia. É designado
de 2019-nCoV.

Reportado primeiro óbito
relacionado com o novo
coronavírus, um homem
de 61 anos, internado em
Wuhan.

Direção-Geral da Saúde
emite primeiras recomendações sobre o novo vírus
para quem viaje para a
China.

Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças considera improvável importação de casos
para a Europa.

O mundo ao contrário
Dois mil e vinte. O ano começa com a notícia de um surto
de pneumonia, desconhecido, na China. Uma nova doença, felizmente longe. Assim pensava o mundo ocidental.
Pura ilusão. Uma ameaça silenciosa, que rapidamente
rompeu fronteiras e cresceu. E ninguém estava preparado.
Um novo tipo de coronavírus surgiu. O 2019-nCoV, primeira designação do SARS-CoV-2, o agente causador da doença Covid-19. Altamente contagioso, letal e de progressão galopante, tornou-se, em pouco mais de dois meses,
numa pandemia. Um problema global, que revirou o normal quotidiano das sociedades.
O mundo foi obrigado a abrandar. Confinou, para se adaptar a uma realidade inédita na história moderna, com incertezas e receios, mas feita também de resiliência e de
esperança. Uma luta de feita de sacrifícios e de perseverança. Mas também de oportunidades.
Esta é uma crise sanitária à qual Setúbal, ao longo de todo
o ano, soube dar a melhor resposta a desafios nunca vividos. Com sentido de responsabilidade, enfrentou um
inimigo invisível e encarou a missão pública de defesa da
população.
Setúbal enfrenta a pandemia com o acionamento, logo
a 12 de março, de meios necessários e a implementação
de medidas que pudessem suster o perigo de contágio
e criar um ambiente de segurança, antecipando-se, em
diversas situações, ao Governo, como foi o caso da declaração da situação de alerta.
Seis dias depois, Portugal entra em Estado de Emergência, o que acontece pela primeira vez na história da democracia portuguesa. É declarado pelo Presidente da Repú-
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blica e debatido e aprovado na Assembleia da República.
A 18 de março começa um dos mais duros períodos do
ano. Portugal confina. Um recolhimento obrigatório, que
só termina a 29 de maio. Apenas o comércio e os serviços
essenciais continuam abertos. As escolas também encerram. Os que podem vão para teletrabalho. Outros são obrigados a ir para layoff.
O desígnio de conter a propagação do vírus é reforçado
pela autarquia em campanhas de sensibilização e informação, com apelo à população e a grupos específicos
da sociedade para a necessidade de cumprir as regras
da Direção-Geral da Saúde. “Bonecos contra a Covid-19”,
criações gráficas partilhadas online, foi uma dessas campanhas.
A limpeza e desinfeção do concelho constituíu uma das
prioridades do município, materializada em várias ações
diárias no território para proteção da população. Com base
em planeamento estruturado e com reforço de maquinaria e equipamentos, brigadas especiais batem o concelho
de forma a garantir a higienização do espaço público.
Das ameaças são feitas oportunidades. Parar nunca foi
opção. Nesta linha de atuação, o município desenha uma
estratégia para que ninguém seja esquecido, criando projetos, adaptando outros, nas esferas económico-social,
empresarial e cultural.
O apoio aos mais desfavorecidos e àqueles que ficam
obrigados a estar em casa passa por uma Linha de Emergência criada para garantir a distribuição, por voluntários,
de medicamentos e alimentos, entre outros artigos de primeira necessidade.

pandemia

FEVEREIRO
6

11

20

Médico chinês que tenta alertar o mundo para a
possibilidade de novo vírus morre infetado com a
doença.

Coronavírus 2019-nCov
passa a designar-se oficialmente SARS-Cov-2.
Doença fica entretanto
conhecida por Covid-19.

Tripulante de cruzeiro em
quarentena no Japão é o
primeiro português infetado com o novo coronavírus no estrangeiro.

67

MARÇO
2

11

12

18

Confirmado primeiro caso
de infeção em Portugal. É
um médico de 60 anos,
regressado de férias em
Itália.

Organização Mundial da
Saúde (OMS) declara pandemia, depois de 118 mil
casos de infeção em 114
países.

Setúbal declara Situação
de Alerta em todo o território, em antecipação das
dificuldades que se aproximam.

Portugal decreta Estado
de Emergência. Confinamento obrigatório e restrições à circulação na via
pública.
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ABRIL						 MAIO
20

23

3

Começam na RTP Memória as aulas à distância para
o ensino básico, o que
permite a continuidade do
ano letivo.

Município anuncia a oferta de 80 mil máscaras
reutilizáveis, para uma utilização, no máximo, de 50
dias.

Passagem a Situação de
Calamidade resulta na aplicação faseada do desconfinamento decidido em
Portugal.

Já para crianças carenciadas e filhos de profissionais de
saúde, das forças de segurança e de proteção civil que
permanecem nos estabelecimentos de ensino referenciados para acolhimento, a autarquia assegura refeições
diárias.
O comércio também não foi esquecido. Às isenções de
taxas junta-se a campanha “O que é de Setúbal vai parar
à sua mesa”, de incentivo à entrega de bens e produtos
ao domicílio e de serviço de takeaway.
Já no campo empresarial, o projeto “Apoio ao Empresário – Fazemos a Ponte” resulta numa página de internet
exclusivamente dedicada a programas e medidas de
apoio às empresas.
Mesmo à distância, o contacto com aquilo que mais
importa não se perde. Com arte e criatividade, novos
projetos culturais chegam às pessoas, aproveitando da
melhor forma os recursos digitais, com programação em
tempo de pandemia que ajuda a descomprimir. Do cinema ao teatro, da música ao desporto, Setúbal está em
casa com arte.
O movimento associativo, com uma quebra de 70 por
cento da atividade em 2020, passou – e passa – por momentos de sufoco, o que levou a autarquia a aumentar,
comparativamente ao ano anterior, em 35 por cento o
montante dos apoios financeiros, que se cifraram em
mais de um milhão de euros. Essa verba ultrapassa os
2,5 milhões caso se junte o apoio aos agentes culturais e
desportivos individualmente.
Os espaços museológicos estão à distância de um clique
nos projetos “Museu ao Seu Encontro” ou “Neste Dia… Pela
Lente de Américo”, tal como os equipamentos turísticos,
como o Moinho de Maré da Mourisca a partilhar atividades
no “MoinhON” e as bibliotecas com um vasto conjunto de
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JUNHO						 JULHO
1

5

21

22

Terceira fase de desconfinamento arranca com exceções na área de Lisboa
devido ao aumento de infeções.

OMS recomenda uso massivo de máscaras na tentativa de travar transmissão
da doença nas sociedades.

União Europeia anuncia
acordo político para pacote financeiro de resposta à
crise provocada pela pandemia.

China autoriza potenciais
vacinas criadas no país. São
administradas em pessoal
médico e das alfândegas.

iniciativas na internet, incluindo a disponibilização de livros
digitais.
Outros projetos foram adaptados para não desaparecerem e para que artistas locais continuem a trabalhar, numa
altura em que a maior parte viu a vida profissional suspensa. Assim, por exemplo, concertos em noites de verão foram convertidos em atuações porta a porta e o habitual
concurso de fado é feito online.
Uma defesa que passa, a 21 de maio, pela Praça de Bocage, na “Vigília pela Arte e pela Cultura”, ação de denúncia
da precariedade em que vivem os agentes do setor e que
a pandemia de Covid-19 veio agravar.
A página de internet do município continua em permanente atualização, disponibilizando um dossier especial criado
especialmente no contexto desta crise sanitária, para divulgação de projetos mas também para difusão de informação municipal e de diretrizes nacionais.
Em crise sanitária, a sociedade sabe dar e também receber. Gestos solidários, de gratidão e para suprir necessidades, de mais de quatro dezenas de entidades públicas
e, sobretudo, privadas, tanto para quem está na linha da
frente quanto para a população em geral.
Logo em março, quando o material de proteção mais escasseava, costureiras das marchas colocam a arte ao serviço de uma causa maior e fazem botas e máscaras para
os serviços do Centro Hospitalar de Setúbal.
As ofertas chegam também ao município, com a Bacalhôa
Vinhos de Portugal a doar, a 10 de abril, 8500 máscaras
e 1700 litros de desinfetante, posteriormente distribuídos
por instituições do concelho.
Das Hortas Urbanas de Setúbal saem centenas de produtos hortícolas doados pelos utilizadores a instituições e
pessoas carenciadas no âmbito de uma campanha solidá-
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AGOSTO
3

11

15

27

Primeiro dia, desde 16 de
março, sem o registo de
mortes por Covid-19, é sinal de esperança para Portugal.

Rússia regista Sputnik V,
a primeira vacina contra
a Covid-19, a qual levanta
dúvidas científicas para a
OMS.

País exemplo Nova Zelândia com 37 infeções
ativas, depois de 102 dias
consecutivos sem novos
casos.

Portugal anuncia que volta
a entrar, a 15 de setembro,
em Estado de Emergência,
devido ao aumento de casos.

ria que conta com o envolvimento da população em geral.
A solidariedade vem ainda do Instituto Politécnico de Setúbal, que oferece à autarquia, a 29 de maio, viseiras de
proteção para reforçar a segurança de trabalhadores mais
expostos à infeção por Covid-19.
Já a JC Coimbra doa, a 13 de agosto, 3600 unidades de
material de proteção individual, incluindo três mil máscaras, três centenas de óculos e três centenas de fatos de
proteção.
A autarquia, entre um vasto leque de ações solidárias,
avança, no início de maio, com a disponibilização gratuita à população de cerca de 80 mil máscaras de proteção
reutilizáveis.
São igualmente distribuídas viseiras a operadores do Mercado do Livramento, uma oferta da Câmara Municipal que
resulta da solidariedade de um grupo de engenheiros
mecânicos de Setúbal da empresa FAN 3D que abraçou
o espírito solidário.
Profissionais de saúde e elementos de forças de proteção
e socorro que trabalham em Setúbal na linha da frente no
combate à pandemia optam por ficar longe das famílias e
são alojados temporariamente na Casa do Largo – Pousada da Juventude, cedida pela autarquia, e no Hotel de
Aplicação da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal,
disponibilizado pelo Turismo de Portugal.
Para reforço da segurança da população, a zona ribeirinha
e as vias de acessos às praias da Arrábida encerram à circulação pedonal e a todo o tipo de veículos como medida
de restrição especial destinada a impedir ajuntamentos,
imposição implementada a 2 de abril e gradualmente levantada depois de 18 de maio.
A Escola Básica dos Arcos é convertida, a 15 de abril, em
equipamento de combate à pandemia, em complemen-
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SETEMBRO

28

7

29

2

Disponibilizada em Portugal aplicação de telemóvel StayAway Covid, para
rastreio de contactos de
risco.

Direção-Geral da Saúde publica documento
orientador para controlo
de transmissão nas escolas.

Número mundial de mortes ultrapassa a marca de
um milhão, mais de nove
meses depois da primeira
infeção.

Presidente norte-americano Donald Trump testa positivo à Covid-19 e é
hospitalizado por precaução.

to aos serviços disponibilizados no Centro Hospitalar de
Setúbal, ao receber o Centro de Diagnóstico Laboratorial
à Covid-19, para servir as populações dos concelhos de
Setúbal, Palmela e Sesimbra.
Este serviço passa depois, em maio, pela Escola Básica
do Monte Belo e, em agosto, pela Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados de São Sebastião, sendo, em
novembro, instalado em área do Centro de Emprego
e Formação Profissional de Setúbal, com a vertente de
Atendimento a Doentes Respiratórios, depois de obras de
adaptação do espaço a cargo do município.
As condições dos lares de idosos do concelho para fazer
face à Covid-19 começam a ser avaliadas a 24 de abril, no
âmbito de um conjunto de visitas que antecedem a realização de testes de rastreio aos profissionais das estruturas residenciais para pessoas idosas dos serviços de apoio
domiciliário.
O contributo de instituições na linha da frente no combate à Covid-19 é realçado pelo município, num conjunto de
visitas, em maio, as quais servem para a autarquia se inteirar das dificuldades existentes no período de crise sanitária. Centro Hospitalar de Setúbal, Bombeiros Sapadores,
INEM Setúbal, Cruz Vermelha Portuguesa, ACES Arrábida,
Hospital da Luz e Cáritas são instituições visitadas.
No final de maio, o município inteira-se, em visitas de trabalho, das medidas adotadas pelas escolas e creches do
concelho, incluindo um vasto conjunto de desinfeções, no
âmbito do regresso, a 1 de junho, à atividade presencial
educativa.
Igualmente por esta altura, a criação de condições de segurança para os munícipes em geral e a criatividade na
oferta de programas de fruição dentro das regras sanitárias permitem reabrir, paulatinamente, os equipamentos
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													 NOVEMBRO
15

28

9

30

Primeiro-ministro António Costa apresenta, em
Bruxelas, Plano de Recuperação e Resiliência, a
bazuca europeia.

Ilhas Marshall confirmam
primeiros casos de infeção no país. Tratam-se de
dois militares norte-americanos.

Anunciados primeiros resultados sobre a vacina
da Pfizer/BioNTech. Eficácia aponta aos 95 por
cento.

Farmacêutica
Moderna
revela vacina com 94 por
cento de eficácia e solicita autorização para uso
de emergência.
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DEZEMBRO
2

8

21

27

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, infetada
com Covid-19. Ministra
Marta Temido testa negativo.

Reino Unido deteta nova
variante de Covid-19, mais
contagiosa, e que pode
explicar aumento de casos.

Vacina da Pfizer/BioNTech
com luz verde da Agência
Europeia do Medicamento para ser administrada
na Europa.

4534 profissionais de saúde vacinados no arranque
da ação em Portugal. Médico António Sarmento foi
o primeiro.

para a realização de eventos, os quais são redimensionados à escala da nova realidade.
Mais tarde, já no final de julho, a autarquia realiza um conjunto de reuniões com os diretores dos agrupamentos e
de escolas não agrupadas do concelho, para preparação
do ano letivo 2020-2021 e atendendo aos desafios impostos pela Covid-19.
O verão reserva menos casos de infeção. A sociedade
descomprime. A tempestade parece estar a passar. Mas
é uma mera transição. Em setembro, registo para um aumento gradual de infeções diárias por Covid-19, a que
acresce o início do ano letivo. Há notícias do desenvolvimento de potenciais vacinas, mas nada de concreto, além
da anunciada Sputnik V, da Rússia.
A chegada de uma segunda vaga da pandemia deixa novamente o país em alerta. Não é exclusivo de Portugal,
pois na Europa prolifera novamente o contágio. O Reino
Unido é dos mais afetados. Poucas são as exceções em
todo o mundo. Nos Estados Unidos da América a situação
mantém-se grave.
O aumento exponencial de infeções motiva, uma vez mais,
medidas duras para combate à pandemia em território nacional e conduz o país a um novo Estado de Emergência com novas restrições, incluindo limites à circulação e
confinamentos seletivos em virtude de um mapa de risco
definido pelo Estado.
Mas há esperança no horizonte. No início de novembro,
a farmacêutica Pfizer/BioNtech anuncia uma vacina com
95 por cento de eficácia. Milhões de doses são adquiridas
pela União Europeia para serem distribuídas e administradas pelos estados-membros, incluindo Portugal, o que
acontece em dezembro, após aprovação do regulador.
A primeira fase do Plano de Vacinação Covid-19 começa
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30

31

31

Reino Unido aprova vacina da AstraZeneca/Oxford. É o primeiro país a
autorizar esta vacina para
uso de emergência.

Portugal despede-se de
2020 com um novo máximo diário de 7627 novos casos por infeção do
vírus da Covid-19.

Ano atípico termina com
o registo mundial total de
83.842.182 casos de infeção e 1.825.121 mortes em
220 países.

a 27 de dezembro e, poucos dias depois, chega a Setúbal,
com a vacinação, entre os dias 29 e 31, de perto de 800
profissionais de saúde. São 725 profissionais do Hospital
de São Bernardo, enquanto no Agrupamento de Centros
de Saúde Arrábida são inoculados 60 profissionais.
A missão pública de combate a um inimigo invisível fez-se,
e continua a ser feita, com planeamento e ação. Setúbal
prevalece, resiliente, com medidas para suster o contágio,
ao mesmo tempo que se reinventa para criar um ambiente de segurança e manter o pulsar citadino. Mas sem nunca desarmar.
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C

onferências, sessões de esclarecimento e uma exposição marcaram um programa que fez o ponto de situação do
processo de aprofundamento e melhoria do
trabalho desenvolvido pelo município em matéria de segurança enquanto território resiliente
reconhecido pela ONU. Os riscos naturais e os
seus efeitos envolvem também uma plataforma, composta por diversas entidades, que pretende enfrentar esta realidade de forma efetiva, enquanto a arte serve de alerta dos jovens
para a necessidade de comportamentos preventivos. A Arrábida está mais defendida dos
incêndios florestais
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Plataforma
coletiva
A Câmara Municipal de Setúbal
assinou no dia 24 de novembro
com perto de uma dezena de
entidades da região o Memorando de Princípio de Adesão à
Plataforma Local para a Redução do Risco de Catástrofes de
Setúbal.
A PLRRC – Plataforma Local para a Redução do Risco

Além da Câmara Municipal de Setúbal, assinaram o me-

de Catástrofes constitui-se como um espaço de trocas

morando de princípio de adesão à plataforma a Infraestru-

e aumento das sinergias locais, oferecendo um valor

turas de Portugal, a GNR, a Capitania do Porto de Setúbal,

acrescentado para a prevenção e mitigação do risco

a delegação de Setúbal da Cruz Vermelha Portuguesa, o

de catástrofes e de eventos climáticos extremos, bem

Centro Hospitalar de Setúbal, a Associação Humanitária

como de adaptação, resposta e recuperação aos mes-

de Bombeiros Voluntários de Setúbal, a Águas do Sado e

mos.

o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida.

Sismo a fingir
testa escolas
Um simulacro realizado no dia 2 de março nas escolas
públicas de ensino básico do concelho, realizado no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, testou as medidas de autoproteção em caso de sismo.
A ocorrência de um sismo deu cenário ao simulacro
dinamizado com o objetivo de testar e criar rotinas de
comportamento na comunidade educativa face a situações de catástrofe ou de acidente grave.
O exercício, conduzido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, com a duração de pouco mais de
dez minutos, foi dinamizado no âmbito do Dia Internacional da Proteção, instituído pela Organização Internacional de Proteção Civil e assinalado a 1 de março.
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Cidade resiliente
As comemorações do 234.º aniversário da Companhia

ra destacou a elevada operacionalidade e qualificação

de Bombeiros Sapadores de Setúbal, conferências, ses-

técnica da companhia, foram também homenageados

sões de esclarecimento e uma exposição marcaram o

os bombeiros promovidos nos vários concursos, com

programa Setúbal Resiliência+ Os Dias da Segurança,

imposição de insígnias.

entre 21 de fevereiro e 1 de março.

O programa incluiu o 2.º Encontro das Unidades Lo-

A segunda edição do evento fez o ponto de situação do

cais de Proteção Civil, que fez um balanço do trabalho

processo de aprofundamento e melhoria do trabalho

desenvolvido por estas comissões existentes em cada

desenvolvido pelo município em matéria de segurança

freguesia, as quais, com o envolvimento de voluntários

enquanto território resiliente reconhecido pela ONU.

da comunidade local e de instituições, identificam riscos

A comemoração do 234.º aniversário da Companhia de

e meios disponíveis.Uma iniciativa que despertou aten-

Bombeiros Sapadores de Setúbal, a 21 de fevereiro, com

ções no Setúbal Resiliência+ Os Dias da Segurança foi a

uma sessão solene na Praça de Bocage, abriu o progra-

exposição “As Mulheres na Proteção Civil – Retratos de

ma de dez dias de iniciativas.

Homenagem”, patente no Mercado do Livramento.

Na cerimónia, na qual a presidente Maria das Dores Mei-

A mostra reuniu mais de três dezenas de fotografias
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captadas pela lente de Maria Isabel Silva, membro da

de esclarecimento sobre o então novo coronavírus.

Vost Portugal, que pretendeu, desta forma, homenagear

No encontro “Segurança Integral nas Cidades Portuá-

as mulheres que trabalham nas várias áreas da Proteção

rias”, foram abordados os custos e os benefícios de ter

Civil.

portos marítimos nas cidades.

O programa incluiu um conjunto de conferências para

A finalizar o programa, realizou-se um debate relaciona-

debate de temáticas importantes ligadas à segurança,

do com a “Proteção do Património Móvel e Imóvel”.

como foi o caso do encontro “Do Risco à Segurança – A
Educação Invisível”, que abordou o papel da comunidade
educativa na formação das pessoas para a prevenção.
As questões relacionadas com riscos de terramoto também não foram esquecidas na conferência “A Resiliência
das Infraestruturas Críticas”.
Para dar resposta a uma problemática que começou a
estar na ordem do dia, o programa contemplou sessões
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Arte defende clima
O Mês dos Riscos e das Alterações Climáticas contem-

O mural da Aranguez retrata um cavalo-marinho, um roaz

plou um conjunto de iniciativas, entre 13 e 31 de janeiro,

e um choco sufocados por um saco de plástico, todos en-

de consciencialização dos alunos do ensino básico para

voltos nas pradarias marinhas do Estuário do Sado.

a adoção de comportamentos de adaptação e mitiga-

O da Lima de Freitas está focado na Arrábida, com o ele-

ção de riscos face às alterações climáticas.

mento central a focar atenções num frasco de vidro, de

O ponto alto do evento, inserido no programa municipal

tampa aberta, com uma floresta no interior.

Comunicação e Sensibilização em Cenário de Risco As-

O programa contemplou, igualmente, sessões peda-

sociados às Alterações Climáticas, foi a elaboração de

gógicas, com os alunos a terem oportunidade de visitar

dois murais, na Escola Básica de Aranguez e na Escola

mais de uma dezena de bancas de divulgação de medi-

Básica e Secundária Lima de Freitas, assinados por Smi-

das de autoproteção perante catástrofes naturais.

le, como é conhecido o street artist Ivo Santos, com a
colaboração de alunos.
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Arrábida segura
Os concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra registaram em 2020 a menor área ardida nos últimos dez anos,
segundo informação divulgada a 19 de novembro em
conferência de imprensa pelos presidentes dos três
municípios.
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, a área ardida no território abrangido pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida foi de
59,82 hectares, valor inferior ao de 2019, quando arderam 112,24 hectares, e à média dos últimos dez anos, que
é de 175,67 hectares.
Também o número de ocorrências, que foi de 111, é inferior quer a 2019, com 152, quer à média dos últimos dez
anos, 224.
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Limpeza contra cheias
A Câmara Municipal iniciou no final de 2020 operações
de limpeza de vegetação desordenada em valas e margens de ribeiras, com vista à prevenção da ocorrência de
cheias e ao reforço das condições de segurança.
Os trabalhos, programados para o corrente ano hidrológico, incluem a limpeza de um vasto conjunto de valas e
de linhas de água, assim como das respetivas margens,
em vários pontos do território do concelho.
A limpeza é feita mecanicamente, com recurso a maquinaria especializada para este tipo de serviços, com
as áreas envolventes a serem intervencionadas manualmente com roçadeiras.
Estas operações, realizadas anualmente pelo município,
visam a prevenção de situações de cheias no território
aquando da ocorrência de períodos de pluviosidade intensa e garantir a segurança das populações.

Parceria protetora
Protocolos de colaboração com vista ao desenvolvimento de projetos na área da segurança e da proteção civil
foram assinados a 16 de junho entre a Câmara Municipal
e a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra.
Um dos protocolos visa a cedência de um edifício localizado no Jardim Engenheiro Luís Fonseca para criação de
um Centro de Interpretação dos Riscos. O equipamento,
dinamizado pela autarquia, destina-se à divulgação de
diversas esferas de intervenção na área da segurança e
proteção civil.
O outro protocolo diz respeito a beneficiações no quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
para as quais a APSS assegura uma verba a rondar os 60
mil euros.
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ma nova cidade, do conhecimento, está
programada para uma área com 180
hectares, destinada à criação de um espaço que se assume como um local onde pessoas e empresas vão viver, trabalhar, cooperar
e inovar em conjunto. A capacidade de captar
investimentos qualificadores do concelho aumenta com a recente revisão do Plano Diretor
Municipal, que clarifica os usos do território e
aponta caminhos de regeneração. O Terminal
Interface de Setúbal, estação que concentra os
diversos modos de circulação, e o Parque Urbano da Várzea, que alia proteção ambiental e
lazer, estão a caminho
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Cidade inteligente
A implementação de um novo paradigma social, assente

diano Sam Pitroda, fundador do The Pitroda Group LLC,

no trabalho em parceria, com os atores comunitários a as-

assinaram um protocolo para a elaboração do Plano Es-

sumirem papel ativo na construção de uma nova urbanida-

tratégico da Cidade do Conhecimento, a instalar numa

de, representa a base do Plano Estratégico da Cidade do

área de 180 hectares no Vale da Rosa.

Conhecimento de Setúbal, apresentado a 29 de outubro.

Seguiram-se, a 20 de julho e a 29 de outubro, duas reu-

A Cidade do Conhecimento é um projeto do grupo The

niões do Conselho Consultivo constituído para acompa-

Pitroda Group LLC, desenvolvido em estreita parceria

nhar a implementação do projeto.

com o município, para congregar em Setúbal, numa

A Cidade do Conhecimento do Setúbal assume-se

nova área urbana a edificar, entre outras valências, polos

como um espaço onde pessoas e empresas vão viver,

catalisadores de empresas e instituições ligadas à ino-

trabalhar, cooperar e inovar em conjunto. O projeto vai

vação tecnológica e do conhecimento.

englobar ainda a construção de escritórios, área resi-

O primeiro passo na construção do projeto aconteceu a

dencial, hotel, hospital, escolas e universidades, zonas

21 de fevereiro quando a presidente da Câmara Munici-

comerciais, parques de estacionamento, assim como

pal de Setúbal, Maria das Dores Meira, e o empresário in-

polos de lazer, arte e cultura.
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PDM renova território
A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal foi discutida com a população em quatro sessões públicas realizadas, em 2020, para as cinco freguesias do concelho.
O documento prevê um plano de investimentos global
de quase 570 milhões de euros em 265 projetos, a executar num prazo de dez anos, considerados estruturantes para o desenvolvimento sustentado do concelho.
As primeiras três sessões decorreram em março, nas
freguesias do Sado, de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
e de Azeitão.
Devido à crise sanitária mundial provocada pela pande-

centro competitivo, enquanto plataforma portuária, lo-

mia de Covid-19, só a 15 de julho foi possível efetuar a

gística e empresarial, como polo de turismo cultural e

reunião conjunta destinada à União das Freguesias de

de natureza e, igualmente, como território comprometi-

Setúbal e a São Sebastião, que formam o grosso da ma-

do com a qualificação ambiental.

lha urbana do concelho.

O período de discussão pública do PDM de Setúbal de-

O Plano Diretor Municipal de Setúbal assenta em quatro

correu, oficialmente, de 25 de junho a 5 de agosto.

eixos estratégicos, de afirmação do concelho enquanto

Salmoura com plano
O Plano de Pormenor da Salmoura foi aprovado pela Assembleia Municipal de Setúbal, a 24 de setembro, após
um período de consulta pública, que incluiu uma sessão
de apresentação à população.
Este instrumento de gestão urbanística destina-se à
qualificação sustentada de uma área territorial da freguesia de Azeitão, com 147,5 hectares, com um plano
de investimentos de 7,8 milhões de euros, a concretizar
num espaço temporal de 15 anos.
O plano assenta em quatro objetivos estratégicos, nos
quais se encaixam ações estruturantes e qualificadoras
do território, com destaque para a possibilidade de regularização de várias construções afetas aos usos habitacional, industrial e de equipamentos atualmente existentes naquela área da freguesia de Azeitão.
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Mobilidade em alta
A redução das emissões de carbono e os efeitos da
pandemia Covid-19 na mobilidade urbana estiveram em
análise na Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, assinalado a 22 de setembro com a
realização de duas ações de sensibilização em Setúbal.
Uma delas foi o encerramento da Praça de Bocage ao
trânsito automóvel, de forma a enfatizar o espaço público enquanto área mais dedicada aos peões.
No mesmo local, houve uma mostra de veículos elétricos e de protótipos de veículos amigos do ambiente,
que resultam de projetos em curso na Escola Superior
de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal.
No Dia Europeu Sem Carros realizou-se ainda um Fórum
Participativo com o tema “Efeito Covid-19 – O que mudou
nas cidades”, no Cinema Charlot – Auditório Municipal.

Acordo sustenta forte
A Câmara Municipal de Setúbal assinou a 16 de julho
um protocolo de cooperação com diversas entidades,
incluindo o Estado, com vista à realização da segunda
fase de obras de estabilização da encosta do Forte de
São Filipe.
O protocolo, que dá continuidade a um acordo firmado
em março de 2016 para a primeira fase dos trabalhos,
define os parâmetros orientadores da atuação da Câmara Municipal de Setúbal, do Estado, da Enatur – Empresa
Nacional de Turismo e do LNEC – Laboratório Nacional
de Engenharia Civil.
O município assegura a contratação de todas as prestações necessárias à concretização da segunda fase da
“Intervenção de Natureza Estrutural para Evitar Derrocadas na Encosta do Forte de São Filipe”, num investimento superior a cinco milhões de euros, financiado por
apoios comunitários e pelo Estado.
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Estratégia intermodal
A congregação das opções de transporte coletivo rodo-

consiste na construção do novo terminal rodoviário jun-

viário e ferroviário num único polo, na estação de com-

to da estação ferroviária, um parque de estacionamen-

boios da Praça do Brasil, é o objetivo do Terminal Inter-

to subterrâneo e respetivas áreas e infraestruturas de

face de Setúbal, um investimento municipal superior a

apoio.

quatro milhões de euros, com apoio de fundos comu-

O terminal rodoviário terá uma área de quase 3500 me-

nitários.

tros quadrados, com capacidade para 14 autocarros, e

A empreitada, consignada no final de 2019 e com as

o parque de estacionamento subterrâneo possuirá uma

obras a decorrerem a bom ritmo ao longo do ano 2020,

lotação de 117 lugares.

Vias sobre rodas
Novas soluções de mobilidade urbana, incluindo uma ciclovia, foram criadas em 2020 nas avenidas dos Ciprestes e Manuel Maria Portela, requalificadas no âmbito do
projeto intermunicipal Ciclop7.
Na cidade, a operação Ciclop7 – Rede Ciclável e Pedonal da Península de Setúbal abrange um troço rodoviário
e pedonal compreendido entre o final da Avenida 5 de
Outubro e o limite norte do concelho, no total de cerca
de três quilómetros.
Além da construção de uma ciclovia em todo este trajeto, houve uma requalificação profunda ao nível da mobilidade pedonal nas avenidas dos Ciprestes e Manuel
Maria de Portela, com novos passeios, mais amplos e
confortáveis, que dão primazia à mobilidade em modo
suave.
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Bispo carismático
Uma estátua de bronze com a figura 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 humano e cujo mandato foi marcado pela presença ativa junto da comunidade.
A peça, da autoria da escultora Maria José Nunes Brito,
inaugurada a 26 de outubro, tem perto de dois metros
de altura e mostra D. Manuel Martins de braços abertos,
sempre disponível para ajudar quem precisa.
A escultura é uma homenagem ao “bispo vermelho”,
como D. Manuel Martins era apelidado, por tudo aquilo
que fez por Setúbal e pelos valores e o legado que deixou na cidade, após o seu falecimento em 2018.

Escultura generosa
Uma nova escultura intitulada “Menina com Bicicleta”
embeleza a placa central da Avenida Luísa Todi desde
o dia 24 de julho.
A peça, da autoria de João Duarte, executada em bronze
fundido, com 2,10 metros de altura e em patine esverdeada,
retrata um corpo feminino, com formas “generosas”, junto
de uma bicicleta, colocada defronte da entrada do Largo da
Ribeira Velha.
A “Menina com Bicicleta”, peça fundida por uma
empresa especializada em Bilbau, Espanha, é
a quarta de uma coleção criada pelo escultor
para Setúbal, conhecida como “as esculturas
das gordas”.
As restantes estão localizadas no Largo da
Ribeira Velha, “Menina com Mala” e “Menina com Cadeira”, e no Largo da Misericórdia,
numa obra intitulada de “Dolce Vita”.
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Proteção com futuro
O Parque Urbano da Várzea ganhou em 2020 novos

criados disponham de iluminação pública, e de uma

contornos que aliam funções de prevenção de cheias

rede de rega, com dois furos para a irrigação global, mas

na cidade a um espaço de lazer.

também para alimentar a bacia quando não houver chu-

A primeira parte do projeto do Parque Urbano da Vár-

va. A ideia é fazer um lago naturalizado, como na Aldo-

zea foi concretizada ao longo de cerca de dois anos e

deia, circundado por passadiços sobrelevados.

centrou trabalhos na regularização da Ribeira do Livra-

Acresce a valência de sustentabilidade ambiental, tendo

mento, uma grande obra de hidráulica, orçada em 2,5

a autarquia já concretizado a plantação de mais de um

milhões de euros, a que se junta outra, complementar,

milhar de novas árvores, arbustos e vegetação diversa.

de um milhão de euros, num local próximo, de regulari-

O Parque Urbano da Várzea, projeto-âncora na criação

zação do troço final da Ribeira da Figueira.

de um urbanismo sustentável, envolve ainda um con-

O município, ainda que tenha em preparação nova can-

junto de valências lúdico-pedagógicas e impulsiona um

didatura comunitária no valor de três milhões de euros

leque alargado de requalificações na área envolvente,

para a execução da segunda fase de construção do

com novas soluções de mobilidade pedonal e rodoviária.

Parque Urbano da Várzea, avançou com mais beneficiações, tendo já criado mais de dois mil metros de percursos pedonais para caminhadas de recreio.
De salientar, igualmente, a execução de uma pré-instalação da rede elétrica, para permitir que os caminhos
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Entrada embelezada
O muro localizado no lado direito da EN10, no sentido
Azeitão-Setúbal, entre a rotunda e o caminho para o
Hospital da Luz, foi alvo de uma ação de requalificação
que permitiu embelezar e melhorar a imagem de uma
das principais entradas da cidade de Setúbal.
Além de iluminação no muro e na vegetação, foi pintado
um mural, da autoria do artista Smile, com motivos relacionados com a serra da Arrábida e o rio Sado.
A intervenção, inaugurada a 15 de setembro, no âmbito
das Comemorações Bocagianas 2020, incluiu a colocação de uma embarcação no jardim contíguo e a criação
de um pequeno espaço em pedra com bancos no recanto final do muro, que funciona como paragem de autocarros integrada na decoração.
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Arrábida com arte
Aspetos da fauna e da flora da Arrábida, interligados
num cruzamento entre o natural e o urbano, inspiram
mais uma intervenção artística de Smile, concluída a 7
de outubro, de embelezamento dos túneis de acesso às
praias.
O coelho-bravo, o melro-azul, a coruja-das-torres, o falcão-peregrino, a raposa e o toirão, envolvidos por folhas
de alfarrobeira, são animais da biodiversidade da Arrábida retratados no mural pintado numa tela de betão com
uma extensão de cerca de 70 metros de comprimento e
com mais de cinco de altura.
O verde, o azul e o laranja são algumas das cores que
marcam este novo trabalho da autoria de Smile, nome
artístico de Ivo Santos, pintado ao longo de cerca de três
semanas.

Lembrar figuras
Uma 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 Bairro Humberto Delgado.
Ramalho Ortigão, Humberto Delgado e Fialho de Almeida são as personalidades do panorama histórico e político nacional homenageadas em ilustrações que preenchem o mural, concluído em setembro, com 120 metros
de comprimento e 4 de altura.
O projeto nasceu no âmbito do projeto de participação
cidadã Ouvir a População, Construir o Futuro, após proposta apresentada pelos moradores.
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O

concelho prossegue a estratégia intensa de regeneração urbana e mantém-se
imparável em várias frentes. A transformação do espaço público é aposta forte, com
desenhos urbanísticos contemporâneos e modernas soluções de mobilidade a mover operações nas Avenidas dos Combatentes e na Praça
Almirante Reis, assim como nas ruas dos Arcos,
Jorge de Sousa, Camilo Castelo Branco e José
de Groot Pombo. A melhoria da qualidade de
vida vai da cidade a Azeitão, com repavimentações e indispensáveis obras de renovação de
infraestruturas de saneamento e abastecimento de água
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Rotunda a lápis
Nomes maiores da cultura e história portuguesa, como

nidas Dr. António Rodrigues Manito e 22 de Dezembro,

Bocage, Luísa Todi, Sebastião da Gama, Fernando Pes-

assim como da Rua Dr. António Manuel Gamito.

soa, Bento de Jesus Caraça e Maria Adelaide Rosado

Estas ações foram realizadas depois de a autarquia ter

Pinto, saltam à vista na nova Rotunda dos Lápis, criada

executado uma operação de grande envergadura para

na interseção da Avenida Dr. António Rodrigues Manito

beneficiação de um conjunto de infraestruturas de sa-

com a Rua Dr. António Manuel Gamito.

neamento no âmbito da obra de construção da Estação

A infraestrutura rodoviária, destinada a melhorar a flui-

Elevatória dos Combatentes.

dez do trânsito nas imediações do Estádio do Bonfim,
ganha maior beleza durante a noite, com iluminação
cénica a destacar elementos de embelezamento, como
lápis e letras coloridas.
A nova rotunda, um investimento de perto de 50 mil euros, foi enquadrada numa operação de reperfilamento
urbano que incluiu a repavimentação de troços das ave-
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Passagem iluminada
Setúbal foi o primeiro concelho a testar e a validar um
projeto de colocação de pilaretes recicláveis luminescentes em passadeiras, como elemento adicional de
alerta, aliado a uma maior consciencialização dos peões
para o uso adequado das passadeiras já existentes.
Estes equipamentos sem qualquer tipo de manutenção
e com duração de luminescência de, pelo menos, vinte
anos, estão instalados nas avenidas Infante D. Henrique
e 22 de Dezembro e alertam peões e condutores para a
existência de passadeiras, tanto de dia quanto de noite.

Desenho moderno
Novas soluções de conforto e de mobilidade beneficiam as avenidas 22 de Dezembro e dos Combatentes
da Grande Guerra e a Praça Almirante Reis, as quais recebem um novo desenho urbano que acrescenta modernidade citadina e qualidade de vida.
Neste investimento qualificador de mais de 800 mil euros,
comparticipado a 50 por cento pelo Portugal 2020, realce
para o profundo reperfilamento urbanístico, com passeios
acessíveis e vias cicláveis integrados numa reorganização
espacial que inclui a valorização do património arbóreo.
Zonas de estadia com mobiliário contemporâneo e mais
iluminação pública para reforço da segurança fazem
igualmente parte da operação, na qual são criadas duas
rotundas, nos dois extremos da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, para otimização do fluxo rodoviário.
A obra, iniciada no final de outubro, prossegue a estratégia de transformação e modernização do concelho,
aliando o conforto a modernas soluções de mobilidade
para todos.
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Ruas funcionais
As ruas Camilo Castelo Branco e Groot Pombo estão na
rota da transformação urbana, com uma operação estruturante que alia a beneficiação do espaço público de
superfície à requalificação de infraestruturas subterrâneas.
Este investimento superior a meio milhão de euros reforça as funções de mobilidade pedonal, com passeios
mais amplos e acessíveis e novas bolsas de estacionamento.
Acresce a construção de uma rotunda nas interseções
das ruas Camilo Castelo Branco, José de Groot Pombo
e General Gomes Freire, solução rodoviária que é acompanhada de alterações aos sentidos de trânsito.
A obra, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2022, contempla a reabilitação de mais de dois
quilómetros das redes de abastecimento de água e de
saneamento, a qual passa a ser de recolha separativa.

Passagem segura
A segurança e mobilidade na Rua António José Batista
saíram reforçadas com a requalificação de cinco zonas
de atravessamento pedonal, rebaixadas na área do passeio
e apetrechadas com novo pavimento pitonado.
A obra realizada pelos serviços municipais, concluída
em novembro, foi concretizada no âmbito da estratégia
de mobilidade para todos e contemplou a pintura viária
de passadeiras.
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Arcos atrativos
Um investimento de perto de meio milhão de euros, a terminar no primeiro
trimestre de 2022, dá nova vida às ruas
dos Arcos e Jorge de Sousa, com um
conjunto de beneficiações que elevam a
modernidade daqueles arruamentos no
Bairro do Montalvão.
O espaço público renasce com passeios
reabilitados, uma nova linha de árvores e
com mais um troço de ciclovia, 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.
São igualmente melhoradas as condições dos pontos

A nível de mobilidade rodoviária, destaque para a repa-

de recolha de lixo, definidas novas bolsas de estaciona-

vimentação destes arruamentos e para a otimização da

mento e requalificadas as redes de saneamento, drena-

ligação viária entre a Rua Jorge de Sousa e a rotunda da

gem e abastecimento de água.

Avenida 22 de Dezembro.

Montalvão
regenerado
Uma operação de repavimentação melhorou as condições de circulação e segurança rodoviária e pedonal em
vários arruamentos no Bairro do Montalvão, com trabalhos assegurados pela própria autarquia na Rua Fernando Santos e na Praceta Manuel Envia e ainda num troço
da Rua Oliveira Martins.
Na intervenção, realizada em outubro e novembro, que
incluiu a beneficiação de um estacionamento na Rua
Fernando Santos e a pintura de passadeiras em vários
locais do bairro, foram utilizadas setecentas toneladas
de massas asfálticas para pavimentar perto de um quilómetro de vias.
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Asfalto substituído
A Rua Campos Rodrigues, no Bairro da Conceição, 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 pedonal
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 Francisco Biscaya
da Silva, na qual foi executado um novo troço viário, anteriormente em terra batida, para ligação desta via à Rua
Campos Rodrigues.

Urbanização
confortável
A urbanização de Pinhal de Negreiros, em Azeitão, saiu
beneficiada numa operação urbanística destinada a melhorar as condições de conforto, segurança e utilização
do espaço público naquela área residencial.
A primeira fase de trabalhos de requalificação daquela
urbanização esteve centrada nas ruas Luísa Todi e Augusto Costa, com a reabilitação de passeios e a criação
de mais bolsas de estacionamento automóvel.
A operação incluiu a instalação de contentores semienterrados para a deposição de resíduos sólidos urbanos,
a criação de passadeiras e trabalhos de repintura de
passadeiras já existentes.
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Novas brincadeiras
O parque infantil instalado no Parque do Bonfim beneficiou de obras de requalificação e de várias melhorias,
concluídas em julho, num investimento de cerca de 50
mil euros totalmente suportado pela autarquia.
A intervenção incluiu a substituição de todos os aparelhos de diversão e a colocação de pavimento colorido
de segurança.
O espaço de recreio, com aproximadamente 400 metros
quadrados, conta com três baloiços, dois escorregas de
diferente volumetria, uma torre de atividades, zona de
trepar e três varandins.

Bairro acessível
A melhoria das acessibilidades rodoviárias e pedonais na
Rua Júlio Dinis centrou ações de uma obra reivindicada
pela população local que converteu aquele arruamento
do Bairro Humberto Delgado numa praceta.
Com esta medida, ficou garantido o acesso de emergência e de serviço a todos os edifícios e preparado o
futuro daquele espaço público, o qual vai receber novas
zonas de estadia com estrutura verde reabilitada.
A nível de mobilidade, destaque para a requalificação e
construção de novos acessos pedonais, os quais ficam
interligados com outros percursos no bairro, e para o aumento do estacionamento, com mais 37 lugares.
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Paços reorganizados
Os Paços do Concelho, edifício-sede da Câmara Municipal, começaram a ser beneficiados numa operação
estruturante destinada a reforçar as condições de segurança e conforto do imóvel e a reorganizar o espaço
interior.
A obra, executada por fases e que se traduz numa resposta duradoura para suprir as necessidades identificadas no edifício, inclui o reforço estrutural, a execução de
trabalhos relacionados com a estanquicidade e impermeabilização da cobertura e o tratamento térmico.
Simultaneamente, a autarquia reabilita o último piso,
com um conjunto de ações de beneficiação geral, promovendo uma reorganização espacial com novas soluções de trabalho e acessibilidades.

Oficina operacional
Uma nova oficina de construção civil reforçou o Parque
Municipal de Poçoilos, infraestrutura de apoio que operacionaliza um conjunto alargado de serviços camarários no concelho.
O espaço, com cerca de 220 metros quadrados, dispõe
de zona de armazém para material como andaimes, betoneiras e outros equipamentos avulsos, assim como escritório e instalações sanitárias.
A estrutura, cobertura e paredes desta oficina resultaram do reaproveitamento de um espaço temporário
criado pelo Lidl, aquando da renovação da loja existente
na Quinta do Quadrado.
A oficina está afeta aos serviços da Divisão de Obras por
Administração Direta e constitui mais um passo na modernização de Poçoilos.
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S

etúbal foi escolhida para o Campeonato
Nacional das Profissões. O evento juntou quase quatrocentos jovens vindos de
centros de formação, escolas e empresas de
todo o país. A região arrecadou diversos prémios. Uma nova unidade comercial foi criada
na cidade, a primeira no país a disponibilizar
painéis fotovoltaicos e carregadores para viaturas elétricas. O mar que por vezes colhe a vida
de pescadores, evocados numa cerimónia especial, é o mesmo que traz navios de grande
porte, como o NRP Sines, da Marinha. A regionalização voltou à ordem do dia, com uma conferência muito participada
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Campeões
exemplares
Vários jovens da região foram premiados na 44.ª edição
do Campeonato Nacional das Profissões Skills Portugal,
que Setúbal acolheu entre os dias 9 e 14 de fevereiro, no
cais 3 do porto.
Perto de quatro centenas de jovens de centros de formação, escolas e empresas do país participaram no
evento, organizado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, em parceria com a Câmara Municipal
de Setúbal.
Do Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal estiveram em destaque Margarida Bota, vencedora
na profissão de caring – serviços pessoais à comunidade,
enquanto Daniel Mémé conquistou o ouro em logística.
Miguel Trindade foi o melhor na profissão de técnico de
produção aeronáutica e montagem de estruturas, cabendo o segundo lugar a outro setubalense, Paulo Fradique, com menção Excelência para Daniel Berto.
Conquistaram ainda medalhas de prata Rafael Piedade,
na soldadura, e Tiago Constantino e Gerson Martins, na
produção e transformação de compósitos.
Ainda da região, em representação do CEFP do Seixal,
Paulo Dias e Cláudio Luz venceram o ouro em animação
2D/3D e Carolina Lopes recebeu Excelência em desenho gráfico, enquanto Pedro Ribeiro, da ATEC Palmela,
arrebatou a medalha de ouro em soldadura.
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Aposta pioneira
A empresa multinacional francesa Leroy Merlin abriu, no
final de outubro, uma loja em Setúbal, que incluiu um
conjunto de beneficiações no espaço público envolvente.
Numa lógica de sustentabilidade, a nova unidade, localizada na Azeda, resultante do processo de convergência entre a Leroy Merlin e o AKI, empresas insígnias do
Grupo Adeo, é a primeira do país a disponibilizar painéis
fotovoltaicos e carregadores para viaturas elétricas.
A loja representou um investimento global de cerca de 17
milhões de euros e a criação de perto de sete dezenas de
postos de trabalho, incluindo colaboradores do antigo AKI.
A abertura da loja de artigos de bricolage, construção,
decoração e jardim, com uma área de mais de sete mil
metros quadrados, contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Manuel Pisco.

Gestão modelo
A presidente da Câmara Municipal visitou, em setembro,
a cooperativa do setor das pescas Bivalmar – Organização de Produtores, para se inteirar do novo centro de
expedição, da atividade e das práticas de gestão.
No encontro com os responsáveis da empresa, Carlos
Pratas e Carlos Frutuoso, a autarca conheceu as novas
instalações 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, em particular entre os meses de março e julho, foram
igualmente apresentadas a Maria das Dores Meira.
Estes e outros fatores valeram à Bivalmar a entrada para
o terceiro lugar no ranking 2018 das 100 maiores cooperativas com atividade no setor das pescas, aferido pela
Cases – Cooperativa António Sérgio para a Economia
Social, entidade estatal de promoção do fortalecimento
do setor para a economia social.
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Missão
no Sado
Mais de oito centenas
de pessoas visitaram nos
dias 18 e 19 de janeiro o
navio da Marinha Portuguesa NRP Sines, que esteve atracado no porto de
Setúbal pela primeira vez.
O navio de patrulha oceânico da Marinha Portuguesa, que esteve em missão
na costa portuguesa até
ao final de janeiro, passou
por águas sadinas e esteve aberto para visitas públicas

O NRP Sines, batizado em julho de 2017, assume como

gratuitas.

principal função a busca e salvamento marítimo, a vigi-

Nos dias, foram mais de oitocentas pessoas que quise-

lância marítima, a prevenção e o combate à poluição,

ram conhecer melhor esta embarcação.

entre outras tarefas de interesse público.

Lutos de mar
Os pescadores setubalenses falecidos no mar foram
homenageados a 31 de maio numa cerimónia evocativa
realizada no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade.
O momento, por ocasião do Dia Nacional do Pescador,
decorreu no Memorial ao Pescador Setubalense Desaparecido, com a deposição de coroas de flores.
Elementos de associações relacionadas com a pesca e
as comunidades piscatórias marcaram presença na cerimónia, que serviu para prestar uma homenagem aos
pescadores que, ao longo dos anos, perderam a vida na
faina.
A presidente e vereadores da autarquia e os presidentes da União das Freguesias de Setúbal e das juntas de
freguesia de São Sebastião e de Gâmbia-Pontes-Alto da
Guerra também participaram na cerimónia.
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Foco na regionalização
A importância da retoma do debate sobre a regionalização
e o modelo em que deverá ser implementada no país foram destacados, a 25 novembro, na conferência Que Regionalização Queremos?”, no Fórum Municipal Luísa Todi.
O encontro, organizado pelo Jornal de Notícias em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, teve as presenças da presidente Maria das Dores Meira e do vereador
Carlos Rabaçal, e dos autarcas do Porto, Rui Moreira, de
Oeiras, Isaltino Morais, e de Loures, Bernardino Soares.
O administrador e diretor-geral editorial do Global Media
Group, Domingos de Andrade, e o antigo presidente da
Comissão Independente para a Descentralização João
Cravinho contribuíram para a discussão, a qual contou

PUB

ainda com um debate entre parlamentares.

Estaleiro Naval ao serviço da Frota Mundial
Onde o Mediterrâneo encontra o Atlântico
Lisnave_2020_CMS.indd 1

Telefone: +351 265 799 363
E-mail: comercial@lisnave.pt
www.lisnave.pt

09/01/20 12:47

113

114

ambiente

U

m novo parque urbano está a nascer na
cidade. Fora do centro, a Quinta da Amizade é o local escolhido para esta nova
área de lazer, que até os autarcas ajudaram a
germinar. Noutros pontos do concelho, multiplicam-se as ações de reflorestação, nomeadamente com um projeto em que qualquer cidadão pode ser um jardineiro por um dia. Para
chegar mais alto e tratar convenientemente das
copas das árvores, algumas delas com interesse público, há uma nova viatura barquinha a
operar no município. Os animais são outra preocupação, agora com um estatuto jurídico especial e o canil e gatil requalificado
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Parque com futuro
Duas centenas e meia de árvores foram plantadas na

Além de espaços verdes, o projeto contempla a criação

área do futuro Parque Urbano da Quinta da Amizade,

de percursos pedonais, um circuito de manutenção, par-

numa ação conjunta entre a Câmara Municipal e a Junta

que canino e um novo laranjal.

de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.

O futuro Parque Urbano da Quinta da Amizade insere-se

Áceres, choupos, salgueiros, sobreiros e outras espécies

na estratégia municipal de combate às alterações climá-

adaptadas a zonas ripícolas, tendo em conta que o local

ticas, com o desenvolvimento de medidas de descarbo-

é atravessado por uma vala, começaram a ser planta-

nização e a procura das melhores soluções sustentáveis

das a 16 de dezembro, numa iniciativa simbólica com a

com base natural.

participação de elementos do Executivo municipal e do
presidente da Junta de Freguesia, José Belchior.
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Restauro ecológico
Uma centena de pessoas participou, a 18 de janeiro,
numa ação de reflorestação num terreno municipal em
Pinhal de Negreiros, onde um incêndio ocorrido em 2017
destruiu grande parte da vegetação.
Sob o mote “Plantação de Árvores em Pinhal de Negreiros – participe e contribua para um concelho mais verde”,
os voluntários plantaram cinco centenas de árvores e arbustos, na segunda fase de uma intervenção, organizada
pela Câmara Municipal com apoio da Junta de Freguesia
de Azeitão, que visa a reflorestação daquela zona.
As espécies plantadas foram cedidas pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e pela Quercus, através do programa Floresta Comum, de fomento
e incentivo à criação de uma floresta autóctone com altos índices de biodiversidade, ao qual Setúbal se candidatou em 2017.

Rebentos verdes
Meio milhar de arbustos e uma centena de árvores foram plantados por uma centena de voluntários, a 29 de
fevereiro, no Parque Sant’Iago, em ação que marcou o
arranque da nova edição da campanha municipal “Seja
Jardineiro Por Um Dia”.
As cinco centenas de arbustos, de variadas espécies,
essencialmente autóctones, foram plantados em diferentes espaços do recinto localizado nas Manteigadas,
entre os quais uma zona que, durante a Feira de Sant’Iago, marca a separação do parque e a zona dos divertimentos.
A iniciativa, que desafia os munícipes a contribuir ativamente para a transformação de espaços devolutos em
jardins, contou nesta edição com o envolvimento do
Agrupamento de Escoteiros 261 Setúbal-Sado e dos
agrupamentos de escuteiros 1261 de Nossa Senhora da
Conceição e 415 de Santa Maria da Graça.
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Chegar mais alto
A operacionalidade dos serviços de manutenção de espaços verdes da autarquia foi reforçada com uma nova
viatura barquinha, o que se traduz numa maior versatilidade, segurança e capacidade de atuação nesta área.
O equipamento, um investimento camarário de 72.570
euros, é direcionado para ações de arboricultura, concretamente para trabalhos de poda, abate e tratamento
de árvores de grande porte.
Por ser relativamente compacto, o veículo, com um braço hidráulico extensível que permite o trabalho em altura até um máximo de vinte metros, em vez dos habituais
sete, tem maior versatilidade de atuação, em particular
em espaços urbanos e mais confinados e, em simultâneo, agiliza a execução das tarefas de arboricultura.

Árvores monumentais
A Câmara Municipal aprovou, a 3 de junho, em reunião
pública, a apresentação ao Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas a candidatura de dezassete
exemplares arbóreos existentes na cidade ao reconhecimento de Árvores de Interesse Público.
Para a autarquia, Setúbal, pelas suas características ambientas e históricas, beneficia de uma grande biodiversidade de arvoredo, património botânico e paisagístico
com características excecionais e que devem ser preservadas e divulgadas.
Este património inclui atualmente um total de 15 exemplares isolados classificados como de Interesse Público,
entre os quais três oliveiras milenares, um conjunto de
seis exemplares de araucária de Norfolk, um hibisco de
Norfolk e uma melaleuca.

118

ambiente

Combate ao plástico
A autarquia instalou, em fevereiro, em vários edifícios
municipais, novos sistemas de purificação de água, com
o objetivo de combater e evitar o consumo de plástico.
Esta ação enquadra-se na Estratégia Europeia sobre
Plásticos numa Economia Circular, da Comissão Europeia, e, só nos Paços do Concelho, espera-se uma redução mensal de 3102 garrafas de plástico com capacidade de 1,5 litros.
Outra das medidas adotadas pela Câmara Municipal
com vista à promoção de novas práticas sustentáveis
e de promoção do meio ambiente passou pela substituição das garrafas de plástico utilizadas em reuniões e
eventos oficiais por garrafas de vidro reutilizáveis.

Compromisso sustentável
O município participou, a 18 de fevereiro, numa sessão

algumas das questões analisadas na ação realizada no

de reflexão e preparação do workshop vertical “Coor-

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

denação e Financiamento da Ação Climática Local”, no

A sessão serviu de preparação de um workshop vertical,

âmbito do projeto internacional BEACON.

realizado em maio, em formato virtual, que analisou as li-

Os principais problemas e as soluções possíveis para

nhas de financiamento nacionais e europeias disponíveis

melhorar o cumprimento municipal das metas de redu-

para a implementação de medidas de mitigação das al-

ção das emissões de gases com efeito de estufa foram

terações climáticas.
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Caminho feliz
Ao longo do ano, Setúbal deu passos significativos em
matéria de proteção, saúde e bem-estar animal.
O CROAC – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Setúbal foi ampliado para acolher mais animais
e garantir melhores condições de conforto e higiene, uma
obra concluída no segundo semestre do ano.
Com esta intervenção, totalmente liderada pela Câmara
Municipal, uma vez que a verba estatal não foi concretizada, foram reforçadas as condições de conforto de canídeos em boxes com áreas amplas e dignas, ventilação
e iluminação natural e artificial, assim como condições
sanitárias.
Entre outras medidas, o município promoveu, em julho e
agosto, ações de sensibilização e fiscalização junto dos
donos de animais de companhia, em jardins, com o objetivo de consciencializar para a importância da recolha
dos dejetos na via pública.
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No âmbito do Dia Mundial dos Animais, comemorado
em outubro, a autarquia recolheu, em vários pontos do
concelho, cerca de trinta gatos de rua para esterilização,
desparasitação, vacinação, colocação de microchip e
posterior devolução ao local de origem. Gatos bebés foram encaminhados para adoção.
No início do ano, em março, realizou-se o habitual passeio com cães alojados no CROAC, numa iniciativa de
incentivo à adoção responsável.
O ano ficou ainda marcado pela atualização do Regulamento de Saúde e Bem-Estar Animal para integrar novas
medidas, entre elas a alteração do estatuto jurídico e a
esterilização gratuita de animais de companhia de famílias carenciadas.
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A

qualidade da oferta desportiva saiu reforçada com a inauguração de novos
campos cobertos de padel e equipamentos para atividades náuticas. Num ano
menos feliz para o Vitória, a autarquia saiu em
defesa do clube. Os agentes desportivos de
excelência foram distinguidos numa gala em
que o antigo atleta Armando Aldegalega se
assumiu como figura de destaque. Outros sucessos foram a prova de estreia Setúbal Open
Water Race, o Campeonato Nacional Sub-14
em ténis e a Rampa da Arrábida. O Estádio do
Bonfim é património municipal
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Mais perto do mar
Setúbal conta, desde setembro de 2020, com novos espaços exclusivamente dedicados a atividades em meio
aquático.
O Centro Municipal de Natação de Águas Abertas e o
Centro Municipal de Atividades Subaquáticas, instalados
no Parque Urbano de Albarquel, surgem no âmbito da
estratégia autárquica de devolver o rio à cidade e de
criar condições para a promoção da atividade física em
espaços naturais, fomentando ao mesmo tempo a utilização do rio Sado enquanto local de treinos e prática
desportiva.
O Centro Municipal de Natação de Águas Abertas está
vocacionado para o apoio aos praticantes de modalidades aquáticas, num contexto de formação e recreação,
e proporciona o acolhimento de treinos e estágios de
clubes e equipas em competições, bem como o desenvolvimento de atividades com a comunidade educativa
e movimento associativo.
Já o Centro Municipal de Atividades Subaquáticas, dinamizado por protocolo pela SulSub – Associação Náutica
e Subaquática do Sul, entre outras funções, dá a conhecer à população a riqueza do património subaquático ao
largo da Arrábida, pelo incentivo e ensino da prática do
mergulho desportivo.
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Oferta reforçada
Dois novos campos cobertos, inaugurados a 8 de outubro, reforçam a oferta e a qualidade desportiva nas
vertentes formativa e de lazer da Academia de Padel de
Setúbal, instalada no Parque de Vanicelos.
Os novos courts de padel, apetrechados de relva sintética de última geração e paredes circundantes transparentes, estão integrados em nova infraestrutura desportiva coberta, a qual também pode estar parcialmente
aberta, consoante as necessidades competitivas e época do ano.
Os campos, com 20 metros de comprimento por 10 metros de largura, são de nível internacional, cumprindo todas as exigências da modalidade, e permitem reforçar a
qualidade da Academia e aumentar a oferta disponível,
ficando os novos courts mais direcionados para a formação.
A presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, na inauguração juntamente com o vereador do Desporto, Pedro Pina, e o presidente da Academia de Padel
de Setúbal, Bruno Ferreira, elogiou a iniciativa desta academia de padel, a funcionar desde 2018.
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De vento em pompa
A Câmara Municipal assinou, no dia 26 de setembro, protocolos de colaboração com o Clube Naval Setubalense
e com o Clube de Vela do Sado que visam o desenvolvimento da prática e ensino da vela no concelho.
A cerimónia, realizada no Parque Urbano de Albarquel,
surgiu na sequência do desenvolvimento do Plano Municipal de Desenvolvimento da Vela, impulsionado pela
autarquia e que tem como patrono o comandante e velejador João Cabeçadas.
No âmbito dos protocolos celebrados com os dois clubes, o município cede 16 embarcações, oito a cada um,
no valor de 80 mil euros, adquiridas por contrapartidas financeiras no âmbito do contrato de concessão do Complexo Desportivo Municipal Supera Setúbal.
Os novos equipamentos vão permitir desenvolver o ensino estruturado da vela com o objetivo de voltar a colocá-la como uma das modalidades desportivas mais
praticadas no concelho.
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Vitória de Setúbal
O fortalecimento dos laços institucionais com o Vitória

ria faz parte da história de Setúbal, motivo pelo qual existe

Futebol Clube continuou a ser uma prioridade da Câmara

uma preocupação acrescida com o imóvel. Dias antes, a

Municipal neste último ano.

20 de novembro, no encerramento do 110.º aniversário do

O apoio e a colaboração ganharam maior relevância no

Vitória, realizado defronte dos Paços do Concelho, Maria

momento particularmente difícil que o clube atravessa,

das Dores Meira mostrou, uma vez mais, a disponibilidade

depois de a equipa de futebol sénior ter sido despromo-

total do município em continuar a apoiar o clube.

vida ao Campeonato de Portugal, na secretaria, por in-

O ato simbólico, que reuniu representantes da família vi-

cumprimento dos requisitos necessários para a inscrição

toriana, incluiu homenagens a atletas, técnicos e dirigen-

na I Liga.

tes e a atribuição de um prémio especial ao município.

Numa visita técnica ao Estádio do Bonfim, feita, a 24 de

No final do ano, na tomada de posse da nova direção do

novembro, na sequência da aquisição, em hasta pública,

clube, presidida por Carlos Silva, a autarca voltou a refor-

por 1,5 milhões de euros, dos direitos de superfície da in-

çar que o município estará sempre disponível para ajudar

fraestrutura, a presidente da autarquia reiterou que o Vitó-

a instituição.
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Triplista a postos
O Comité Olímpico de Portugal esteve em Setúbal no
dia 22 de julho para uma visita de apoio ao triplista Pedro
Pichardo, no Complexo Municipal de Atletismo, atleta
que vai representar as cores nacionais nos Jogos Olímpicos Tóquio 2021.
Na cerimónia, onde estiveram presentes vários representes olímpicos, o presidente do Comité Olímpico de
Portugal, José Manuel Constantino, deixou uma mensagem de apoio e confiança a Pedro Pichardo.
O atleta, acompanhado do treinador e pai, Jorge Andres
Pichardo, e da mulher, Arialis Gandulla, treina regularmente no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal,
equipamento que escolheu para centro de treinos para
as várias provas nacionais e internacionais nas quais participa regularmente.

Momentos de glória
As crianças do 1.º ciclo do ensino básico participaram no
dia 25 de janeiro nas Olimpíadas da Corrida, competição
que promove várias modalidades do atletismo, desde
corridas de velocidade e resistência a saltos em altura
e comprimento.
O evento, do projeto municipal Desporto nas Escolas – 1.º
Ciclo, reuniu mais de uma centena de crianças, dos 6
aos 10 anos, com o objetivo de fomentar o respeito pelas
regras do desporto e reforçar a importância da prática
de exercício físico.
Houve ainda uma vertente competitiva, nas disciplinas
de corrida de velocidade e de resistência, com os pequenos atletas a serem divididos por sexos e em cinco
escalões etários.
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Reunião decisiva
O Observatório Municipal de Desporto de Setúbal, os
apoios aos clubes com base no plano de desenvolvimento desportivo e o formato da Gala do Desporto de
2021 foram discutidos na reunião anual do Conselho Municipal de Desporto de Setúbal, realizada a 12 de novembro, nos Paços do Concelho.
O encontro ficou igualmente marcado 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, apresentado o plano das principais atividades desportivas do concelho para 2021 e discutido,
entre outros, o modelo de realização da próxima Gala do
Desporto de Setúbal.

Desafios futuros
Desafios e propostas de desenvolvimento futuro de clubes e associações desportivas foram partilhados, a 5 de
junho, em encontro do movimento associativo de Setúbal, realizado no Fórum Municipal Luísa Todi.
Neste encontro com a autarquia, dirigentes em representação de mais de duas dezenas de clubes e associações abordaram questões relacionadas com a atividade
desportiva destas instituições no concelho.
Balanço de atividades, projetos de futuro assim como
dificuldades sentidas a propósito da crise sanitária provocada pela crise pandémica foram partilhadas no encontro, com intervenções da presidente Maria das Dores
Meira e do vereador Pedro Pina.
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Destaques do ano
A elite desportiva setubalense foi distinguida na IV Gala
do Desporto de Setúbal, evento em que o antigo atleta
Armando Aldegalega, homenageado com o Prémio Carreira, recebeu a ovação da noite.
A quarta edição da Gala do Desporto, a 25 de janeiro,
no Fórum Municipal Luísa Todi, numa altura em que a
pandemia era ainda um problema desconhecido, atribuiu um total de 15 prémios a atletas, dirigentes, clubes
e outras individualidades que se destacaram, individual
ou coletivamente, no panorama desportivo.
Novidade foi a atribuição do prémio “Árbitro do Ano” e
a homenagem a todos aqueles que, individualmente ou
em equipa, se sagraram campeões e conquistaram títulos nas mais variadas modalidades.
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Corpos no limite
João Ferreira, triatleta do Clube de Natação e Triatlo de
Lisboa, e Liliana Veríssimo, do Núcleo do Sporting da
Golegãk, venceram o Lidl Setúbal Triathlon 2020, prova
de triatlo longo realizada a 25 de outubro, com segmentos de natação, ciclismo e corrida.
O evento desportivo, organizado numa parceria entre a
HMS Sports e a autarquia, entregou ainda prémios para
a melhor equipa em competição, neste caso a Estoril-Praia Credibom. Novidade foi a realização de uma prova de estafetas, com a equipa Ontrisports a sagrar-se
vencedora.
A quarta edição do Lidl Setúbal Triathlon foi desenhada
de forma a seguir as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, o que se traduziu em partidas faseadas,
saindo apenas seis atletas de cada vez, não tendo havido convívio final na zona da meta instalada no Largo
José Afonso.

133

Gestão de qualidade
O desporto como fator decisivo e vital para o desenvolvimento pessoal e para a qualidade de vida no concelho foi destacado pela presidente da Câmara Municipal,
Maria das Dores Meira, na abertura do VI Seminário de
Gestão do Desporto de Setúbal, a 31 de janeiro.
Eventos, marca, inovação, estratégia, qualidade, planeamento, excelência, valor, financiamento e gestão foram
as palavras-chave sublinhadas na abertura do encontro,
com o tema “Organização de Eventos Desportivos – Impactos”.
A autarca qualificou o concelho “como uma terra plena
de potencialidades e oportunidades, muitas delas já tornadas realidade”, como o arrelvamento de campos e a
melhoria de equipamentos desportivos, o apoio à construção do novo recinto do Club de Rugby de Setúbal e
a implantação do futuro Complexo Desportivo Supera.

Clube com ética
A União Futebol Comércio & Indústria recebeu, a 5 de
setembro, a Bandeira da Ética Desportiva, do Instituto
Português do Desporto e da Juventude, em cerimónia
realizada no Campo da Bela Vista, com a presença do
vereador do Desporto, Pedro Pina
Atribuída por um período de dois anos, ao abrigo do Plano Nacional de Ética Desportiva, a distinção reconhece
o trabalho desenvolvido no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto.
O galardão foi entregue pela diretora regional de Lisboa
e Vale do Tejo do IPDJ, Eduarda Marques, ao presidente
do Comércio e Indústria, Vítor Augusto, num momento
que contou com as presenças do dirigente da Associação de Futebol de Setúbal Francisco Cardoso, do presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião, Nuno
Costa, e do representante do executivo da União das
Freguesias de Setúbal Nuno Folques.
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Volta como nova
A Volta a Portugal em Bicicleta voltou a passar por Setúbal,
numa edição readaptada às circunstâncias impostas pela
pandemia. A sétima e última etapa em linha, a 4 de outubro,
ligou Loures a Setúbal, num total de 161 quilómetros.
António Carvalho, da Efapel, foi o mais forte na chegada à meta instalada na Avenida Luísa Todi, defronte do
Largo José Afonso, batendo ao sprint Luís Fernandes, da
Radio Popular/Boavista, com o tempo de 03h40m45s.
O vencedor recebeu o prémio das mãos da presidente
da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, que destacou a importância da realização desta prova em tempos
conturbados, uma vez que concede mais protagonismo
à cidade e à região.
Apesar dos constrangimentos, a festa do ciclismo, em
particular a etapa Loures-Setúbal, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo com o apoio local da
autarquia, atraiu muitos entusiastas, que apoiaram os ciclistas em vários pontos do percurso.
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Vertigem na serra
Cerca de quatro dezenas de pilotos marcaram presença
na edição 2020 da Rampa PêQuêPê da Arrábida, realizada a 7 e 8 de novembro, sem a presença de espetadores, com regras mais apertadas e transmissão em direto
na internet.
José Correia, piloto da JC Group Racing Team, ao volante de um protótipo Osella PA Evo2000, foi o vencedor
absoluto da competição, organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal em conjunto com a autarquia, com
provas divididas entre o campeonato e a taça nacional
de montanha, a rampa regional e o desafio khumo.
Na classificação geral, destaque ainda para as prestações de António Rodrigues, piloto da NJ Racing Team,
num protótipo BRC CM 05 EVO, que ficou em segundo
lugar, e de Vítor Pascoal, num Porsche 991 GT3 Cup, que
alcançou a terceira posição.
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Emoções na água
A Praia do Creiro, na Arrábida, recebeu a 11 de outubro a
edição de estreia do Setúbal Open Water Race, prova de
natação em águas abertas nas distâncias de 750, 1900 e
3800 metros.
O evento, uma organização conjunta da HMS Sports e da
Câmara Municipal, teve como vencedor na prova principal Marco Vantaggiato, com o tempo 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 vitória coube a
Rúben Perdigoto, com 11m04s.

Talentos de sucesso
Mais de uma centena de tenistas em representação de

A dupla Maria Pinto e Tiago Abreu, da Escola de Ténis

vários clubes nacionais participaram, entre os dias 12 e

Jaime Caldeira, alcançou o lugar cimeiro do pódio nos

18 de julho, no Campeonato Nacional Sub-14 em ténis,

pares mistos, Jéssica Para e Maria Pinto, do Clube Ténis

realizado no Clube de Ténis de Setúbal.

de Portimão e Rocha, sagraram-se campeãs nos pares

A prova, com 90 tenistas masculinos e 57 femininos, con-

femininos, enquanto Rodrigo Fernandes e José Freitas,

sagrou, em singulares, Gonçalo Marques, da Escola de

do Clube Ténis de Braga, venceram nos masculinos.

Ténis da Maia, e Lena Couto, do Tennis Lovers Boavista.
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autarquia garante o arranque da construção da nova Unidade de Saúde Familiar
de Azeitão, depois da aprovação de um
concurso público para a obra. A ampliação do
Hospital de São Bernardo também avança. Ao
longo do ano, Setúbal colaborou ativamente
na promoção da vacinação gratuita para a gripe em postos descentralizados no território e
a luta contra o cancro uniu esforços em nova
iniciativa para dinamização de ações de prevenção e sensibilização. A primeira edição do
Fórum Saúde esteve a ser preparada ao longo
do ano e um livro sobre a relação entre o médico e o doente, de José Poças, foi lançado
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Unidade em Azeitão
A Câmara Municipal de Setúbal assumiu mais uma res-

A futura unidade de saúde será edificada na Rua José

ponsabilidade do Estado, neste caso para concretizar a

Silva Xavier, em Vila Nogueira, junto do complexo des-

construção do novo centro de saúde de Azeitão, uma

portivo da Piscina Municipal de Azeitão.

velha aspiração da população, o qual substituirá o atual,

Apesar de a construção de centros de saúde ser uma

a funcionar sem condições, numa moradia.

responsabilidade do poder central, a autarquia decidiu

O município lançou, a 2 de dezembro, a abertura de pro-

assegurar o arranque desta obra, uma vez que o Gover-

cedimento de contratação pública e de um concurso

no ainda não garantiu o financiamento necessário.

público para execução da empreitada de construção da

A construção é financiada com uma taxa de 50 por cento

nova Unidade de Saúde Familiar de Azeitão.

por fundos comunitários, estando o valor remanescente

A deliberação determina um prazo de 30 dias para apre-

da execução da empreitada a cargo da Administração

sentação de propostas respeitantes à execução da em-

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

preitada, cujo preço-base está fixado em 2 milhões, 244
mil e 259,52 euros. O prazo máximo de concretização da
obra é de 365 dias.
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Fórum pensa em nós
O Fórum Saúde “Setúbal a Pensar em Si”, que se procura
constituir como um novo espaço de reflexão e partilha
de conhecimento nesta área da sociedade, com a primeira edição agendada para 8 de abril, contou, em 2020,
com reuniões preparatórias.
A definição do local e do horário da iniciativa, a par do
modelo de participação e de funcionamento do próprio
encontro foram analisados e preparados pela comissão
organizadora, tendo em conta a evolução da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19.
O fórum procura celebrar, em Setúbal, o Dia Mundial da
Saúde, com a reflexão e partilha de conhecimentos, bem
como com a divulgação do Perfil de Saúde e do Plano
de Desenvolvimento de Saúde do Município de Setúbal,
ambos em elaboração.

Ampliação à vista
O Orçamento do Estado para 2021 contemplou os meios
financeiros necessários para as obras de ampliação do
Hospital de S. Bernardo, em resultado de propostas
apresentadas pelo PCP, já que a versão original do documento não continha estas verbas.
Mesmo que houvesse decisão favorável do Conselho
de Ministros, as obras não podiam concretizar-se se os
montantes não estivessem indicados no Orçamento do
Estado.
A Câmara Municipal de Setúbal saudou a aprovação
desta proposta, assim como a apresentada pelo Partido
Ecologista Os Verdes para o OE 2021 prever a construção de instalações próprias para a Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.
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Vacinação reforçada
A Câmara Municipal de Setúbal criou postos de vacinação da gripe sazonal nas cinco freguesias do concelho e
promoveu 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 distribuídas cinquenta vacinas por cada estabelecimento, no
âmbito de um protocolo estabelecido com a Associação
Dignitude, promotora do Programa “Vacinação SNS Local”.
Deste modo, o município materializou uma comparticipação financeira no valor total de 3375 euros que permitiu vacinar milhar e meio de munícipes, com idade igual
ou superior a 65 anos, até ao final de novembro.
Por outro lado, em colaboração com o Agrupamento de
Centros de Saúde Arrábida, criou postos de vacinação
da gripe sazonal nas cinco freguesias do concelho, que
estiveram em funcionamento também até ao final de
novembro.

O médico e o doente
Contributos para uma melhor compreensão da complexa e delicada relação entre médico e doente são partilhados num livro de José Poças, apresentado a 17 de
fevereiro no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O médico revelou que a obra, “uma oportuna e plural reflexão de diversas áreas do saber”, é o resultado de um
“trabalho de dois anos”, cujo “derradeiro objetivo só será
cumprido se este for verdadeiramente entendido”.
“A Relação Médico-Doente: contributo da Ordem dos Médicos”, no qual são partilhadas 81 reflexões sobre esta
temática, é ilustrado com pinturas.
O livro, indicou José Poças, pretende apoiar a pretensão
da Ordem dos Médicos de “elevar a relação médico-doente
a património imaterial da humanidade pela Unesco”, até
porque, defendeu, “ao médico cabe o supremo dever de
defender o seu doente”.
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Testemunho de força
A atriz Fernanda Serrano, na apresentação dos livros
“Também há Finais Felizes” e “Viva a Vida”, a 4 de fevereiro, na Biblioteca, recordou como enfrentou e superou
o cancro da mama.
O momento do diagnóstico, a maneira como encarou a
doença e a vida depois do cancro foram os temas centrais da apresentação de Fernanda Serrano.
“Nos primeiros anos após ter vivido a doença, reservei-me
ao silêncio. Depois, achei que era importante contar o meu
testemunho, passar uma mensagem de esperança, sem tirar
à doença a importância que ela teve e que continua a ter.”
A dureza dos tratamentos de quimioterapia, como vivia esses dias e a mudança dos hábitos de vida foram as questões mais respondidas. “Desde há 11 anos que não há dia
em que não me lembre que vivi esta doença. O medo está
sempre presente, claro, mas não condiciona a minha vida.”

Atlas saudável
Os 57 municípios que integram a Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis, incluindo Setúbal, desenvolveram, a partir de 2020, uma nova plataforma para avaliar o
estado de saúde e o bem-estar da população, de forma
a orientar políticas públicas a implementar.
Como ferramenta de suporte à elaboração do Perfil de
Saúde Municipal, o projeto, denominado Atlas da Saúde,
pretende caracterizar a saúde e o bem-estar da população e identificar os principais problemas, bem como
definir as estratégias a implementar.
Resulta de um protocolo de colaboração entre a Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis e o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra.
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Rotunda de esperança
Setúbal associou-se às comemorações do mês da prevenção do cancro da mama, outubro, organizadas pela
Liga Portuguesa Contra o Cancro, com a decoração de
uma rotunda da cidade com iluminação cor de rosa.
Num ano atípico, tendo em conta a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, a autarquia optou
pela decoração da “rotunda dos peixes”, situada entre
as avenidas 22 de Dezembro e Mariano Carvalho, com
iluminação que traduz o simbolismo associado ao mês
Outubro Rosa.
A autarquia incentivou, igualmente, a Associação de Comerciantes da Baixa de Setúbal a aderir à campanha,
pelo que algumas lojas foram decoradas com ornamentos onde a cor rosa predominou, sobretudo laços.

Protocolo preventivo
A Câmara Municipal de Setúbal assinou, a 30 de outubro, um protocolo de colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através Grupo de Apoio de Setúbal,
com vista ao desenvolvimento de um conjunto de ações
para prevenção da doença oncológica.
A escolha do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da
Mama para a celebração do acordo, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, foi para a presidente da autarquia,
Maria das Dores Meira, “propositada, pelo grande significado que este dia tem”.
O protocolo visa a implementação de um conjunto de
ações na prevenção do cancro, bem como no apoio social ao doente oncológico e respetiva família, através do
Núcleo Regional do Sul – Grupo de Apoio de Setúbal
(GASET), entidade parceira do Plano Local de Saúde da
Arrábida.
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A

s políticas de ação social, implementadas
com o apoio de um conjunto alargado de
parceiros, particularmente importantes
no período de pandemia, avançam com novos
projetos que procuram aliviar situações críticas
de pobreza, incluindo sem-abrigo, e também
de desemprego. A estratégia municipal de inclusão voltou a mostrar, por meio de iniciativas
que expressam criatividade artística, que todos
têm um lugar na sociedade. Setúbal também
deu voz à paz, em encontro com testemunhos
de personalidades de vários quadrantes que
apelaram à construção de uma comunidade
mais pacífica e fraterna
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Artes que tocam
Projetos artísticos que envolvem pessoas portadoras

O ExpressArte incluiu mais de uma dezena de espetá-

de deficiência estiveram em destaque, ao longo de um

culos cénicos, concertos, poesia, palestras, workshops,

mês, no XXI Festival ExpressArte – Encontro de Expressões

uma série de rubricas online e duas exposições, uma

Artísticas, realizado em formato digital e em vários equi-

das quais intitulada “Cá dos Nossos”, na Casa da Baía.

pamentos.

No Fórum Luísa Todi, houve uma cerimónia de apresen-

A estreia, a 3 de dezembro, de “O Preconceito Conceitu-

tação, a 3 de novembro, em que participaram o vereador

ado”, projeto multidisciplinar com música, teatro, dança,

com o pelouro dos Direitos Sociais, Pedro Pina, e o presi-

cinema e poesia, do Grupo de Teatro Puzzle da APPA-

dente da APPACDM de Setúbal, José Salazar.

CDM de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi, foi um

O webinar “Inclusão Pela Arte” e a rubrica “Recordar

dos destaques da edição.

Com…” foram outras ações do certame, que decorreu

O espetáculo, centrado em temas como racismo, indife-

também em vários espaços de Palmela, Moita, Montijo e

rença, bullying, desigualdade e intolerância, deu origem

Sesimbra, os restantes concelhos associados ao evento.

a uma curta-metragem, apresentada no final, seguida
de um concerto por Et Toi Michel e Zé Miguel Zambujo.
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Semana inclusiva
“(In)Visivelmente à Nossa Volta!” deu tema à 12.ª edição
da Semana Temática das Deficiências e Incapacidades,
de 3 a 10 de dezembro, organizada pelo Grupo Concelhio
para as Deficiências e Incapacidades – Setúbal, do qual
faz parte, entre outras entidades, a Câmara Municipal.
Uma mostra de curtas-metragens, com um debate subordinado ao tema “Promoção e Prevenção de Saúde
Mental: como é porquê?”, no Cinema Charlot, foi um
dos pontos altos do programa, que incluiu, entre outros,
workshops de teatro e uma exposição/instalação, “Vozes Que Pulsam”, com trabalhos de Paula Moita e de
utentes da Associação Doutor Fernando Ilharco, no Centro Comercial Alegro.
O evento incluiu, na abertura, a apresentação do projeto
multidisciplinar “O Preconceito Conceituado”, pelo Grupo de Teatro Puzzle da APPACDM de Setúbal, no Fórum
Luísa Todi, que também encerrou o XXI Festival ExpressArte.
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Ação social dá apoio
Novos projetos na esfera social avançaram em 2020, depois de receberem luz verde do CLAS – Conselho Local
de Ação Social de Setúbal, que se reuniu em vários momentos ao longo do ano.
A 29 de janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
foram definidos planos de ação para projetos no âmbito
do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social, do Lisboa 2020.
Incidindo em áreas especialmente afetadas pelo desemprego e por situações críticas de pobreza, o “ParticipaAção”, coordenado pelo ACM/YMCA de Setúbal,
e o “SIGA 2.0 – Setúbal Interinstitucional Gera Ação”, da
Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, têm um investimento global de 840 mil euros.
Depois, a 17 de junho, no Cinema Charlot, as 46 entidades que compõem o CLAS Setúbal fizeram o balanço das
respostas de emergência dadas durante a crise sanitária
provocada pela pandemia.
Já a 17 de dezembro foi deliberado um parecer favorável
à celebração de um protocolo para o projeto Habita 2, do
Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de
Setúbal, o qual visa a criação de apartamentos partilhados para habitação temporária.
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Paz em uníssono
Contributos para a construção de uma comunidade
mais pacífica e fraterna foram partilhados a 13 de fevereiro, em encontro realizado no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, com intervenções de personalidades de
vários quadrantes da sociedade.
Na conferência “Vozes pela Paz”, uma iniciativa conjunta do município e do Conselho Português para a Paz e
Cooperação, a presidente da autarquia, Maria das Dores
Meira, sublinhou que a construção de uma vivência comum e pacífica é um trabalho contínuo.
O evento, com uma atuação pelo Coro Feminino TuttiEncantus, incluiu 16 depoimentos, que, em diferentes
perspetivas, argumentos e sensibilidades, apresentaram
razões uníssonas pelas quais a paz deve ser uma preocupação de todos.

Valências alargadas
Uma adenda ao protocolo de colaboração existente
desde 2012 entre a Câmara Municipal e a LATI – Liga
dos Amigos da Terceira Idade foi assinado a 19 de outubro, com vista ao prolongamento da cedência de uma
parcela do espaço público.
A cedência, agora por um período de dez anos, destina-se a permitir que a LATI requalifique aquele espaço
com mil metros quadrados, anexo ao Centro Comunitário du Bocage, adaptando-o de forma a reforçar as valências da instituição.
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Aventura solidária
Oito jovens partiram a 14 de fevereiro de Setúbal para se
juntarem a uma aventura solidária que percorreu o deserto de Marrocos durante nove dias para entregar bens
mais de quarenta quilos de material solidário, por viatura, destinado a ser distribuído por crianças necessitadas
daquele país africano.
Nesta viagem humanitária do 10.º Uniraid, de mais de
quatro mil quilómetros em território marroquino, munidos apenas de mapas e bússolas a servirem de guia e
em carros com vinte e trinta anos, embarcaram duas raparigas e seis rapazes, distribuídos em duplas.
Além destes jovens, uma outra equipa sadina participou
no UniRaid, com partida de Cascais.

Seniores atentos
Duas ações de sensibilização gratuitas, promovidas em
fevereiro pela autarquia, informaram utentes dos centros comunitários do concaelho sobre os cuidados a ter
com as estratégias de venda agressiva das operadoras
de telecomunicações.
Nunca abrir a porta a estranhos. Conhecer sempre as
condições de um contrato antes de assiná-lo e ler com
bastante atenção as letras minúsculas do mesmo. Questionar tudo sem restrições, nomeadamente a cobertura
e a qualidade do serviço de telecomunicação, o tarifário,
o período de fidelização e as condições de faturação.
Estes foram alguns dos conselhos práticos deixados
pela equipa do Gabinete de Apoio ao Consumidor nas
ações de sensibilização, realizadas no Centro de Dia da
Associação de Socorros Mútuos Setubalense.
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Caminhos
da igualdade
Uma caminhada, uma palestra, um almoço-convívio e
a inauguração de exposições marcaram o arranque do
Março Mulher 2020, programa com o tema “Feminismo,
Igualdade e Comunidades” para assinalar o Dia Internacional da Mulher.
A Caminhada Dia da Mulher, a 6 de março, que reuniu
mais de uma centena de pessoas, entre as quais a vereadora Carla Guerreiro, num percurso por várias ruas da
cidade, foi um dos destaques das comemorações organizadas pela SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social em parceria com a autarquia
e outras entidades.
Um almoço-convívio realizado no Espaço Nosso Bairro,
Nossa Cidade do Bairro da Bela Vista, com a partilha de
gastronomia multicultural e um baile, a par da inauguração
das mostras “Caminhos da Paisagem”, no Museu do Trabalho, e “Artistas no Feminino”, na Biblioteca de Azeitão,
fizeram igualmente parte do Março Mulher.
Numa iniciativa dirigida às trabalhadoras do município,
realizou-se ainda, no Cinema Charlot, a palestra “Eu e as
mulheres que existem em mim”, organizada pelo projeto
Somos CMS.
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S

etúbal comemorou o seu dia sob o signo
da modernização com um programa adaptado às contingências da pandemia. A cidade distinguiu com medalhas honoríficas mais
de cem entidades com relevo no concelho. O Nosso Bairro, Nossa Cidade, em curso no território
da Bela Vista, continua a ser distinguido fora de
portas como projeto inovador que é. Agora foi
a vez de uma iniciativa de saúde ser premiada
pelo impacte que consegue na comunidade.
Afastado das ruas e avenidas, o 25 de Abril não
deixou de ser comemorado. Em casa, com arte
e cravos à janela, o dia foi, como sempre, de
Liberdade
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Bairros afortunados
O programa municipal Nosso Bairro, Nossa Cidade, que
dinamiza ações da qualidade de vida da zona da Bela
Vista, com o envolvimento dos moradores, tem feito
uma trajetória de êxito, reconhecida até à escala nacional e internacional.
Em 2020, continuou vivo e de boa saúde. Uma das conquistas foi o prémio Rotary Empreendedorismo Social
2020, que distinguiu, a 26 de junho, o arrojo, a entreajuda, a resiliência, a solidariedade e o diálogo intergeracional do Saúde no Bairro, projeto que dinamiza iniciativas
promotoras de uma melhor saúde comunitária, como
ações de sensibilização e rastreios.
O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, que envolve
o território formado por Bela Vista, Forte da Bela Vista,
Alameda das Palmeiras, Manteigadas e Quinta de Santo
António, viu ainda nascer, em 2020, projetos inovadores.
Um deles, a instalação de um estúdio de som e vídeo na
Bela Vista, um sonho dos jovens moradores que a autarquia
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tornou realidade num investimento de cerca de 100 mil euros. O espaço, dotado do equipamento necessário em termos de áudio, possui uma sala multiusos para atividades de
dança, teatro, gravação de vídeos e residências artísticas.
Quem também conquistou mais espaço no bairro foram
os moradores Alberto Pinto Leite e Smyle Ornela, depois
de o município lhes ter criado as condições para instalação de uma oficina comunitária, aberta igualmente aos
moradores que queiram efetuar ou aprender a realizar
trabalhos de construção civil para melhoria da conservação de edifícios.
A Associação de Solidariedade Social Garrrbage, constituída no âmbito do programa, celebrou, também em
2020, com a autarquia, um protocolo para lhe serem
cedidos espaços municipais destinados ao desenvolvimento de ações relacionadas com a recolha e restauro
de bens e a realização de atividades de caráter formativo, ambiental, cultural, solidário e comunitário.
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Um conjunto de atividades físicas proporcionou momen-

por elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e

tos de convívio aos moradores do Nosso Bairro, Nossa

Bombeiros e do ACES Arrábida.

Cidade, caso de uma caminhada com início no Parque

No final do ano, a magia do Natal foi partilhada numa

Verde da Bela Vista, local onde no final decorreu uma

iniciativa solidária de oferta de presentes pelas noventa

aula de zumba dinamizada por Sónia Ribeiro, professora

crianças participantes no Férias no Bairro, projeto anual

e bailarina que tem participado ativamente no programa

que não se realizou devido à crise sanitária. As prendas

municipal.

incluíram chocolates, lápis, brinquedos, sumos, canetas

Destaque para o Street Jazz Dance, conjunto de aulas de

e cadernos escolares e foram doadas pela Junta de Fre-

dança gratuitas promovidas pelo bailarino setubalense

guesia de São Sebastião, delegação local da Cruz Ver-

José Semedo, que reuniu crianças e jovens, em núme-

melha, Instituto Politécnico de Setúbal, Moto Clube de

ro limitado, na prática de desporto de forma ritmada e

Setúbal, Associação Partilha Próspera e Santal.

animada.
Também no verão, o grupo de caminhadas do Nosso
Bairro, Nossa Cidade recebeu “Kits Caminhante” por parte do Instituto Politécnico de Setúbal, numa cerimónia
realizada a 31 de julho no Parque Verde da Bela Vista,
que assinalou o final da terceira edição da iniciativa comunitária.
O Espaço Nosso Bairro, Nossa Cidade acolheu, em janeiro e fevereiro, ações de formação na área do socorrismo e de motorização da tensão arterial, conduzidas
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Liberdade resistente
Pela primeira vez, Setúbal não saiu à rua para festejar
o 25 de Abril. Sem os tradicionais convívios ou eventos
culturais, a festa da Liberdade resistiu entre paredes
e, tirando as iniciativas protocolares, fez-se inédita em
casa, sem nunca perder a importância.
O município lançou desafios à cidade pelas redes sociais,
como o de elaborar cravos com materiais recicláveis e
colocá-los à varanda, e apelou a que as pessoas cantassem à janela o tema icónico “Grândola, Vila Morena”.
Apesar de a habitual cerimónia protocolar de hastear da
bandeira nos Paços do Concelho e a deposição de flores no monumento à resistência antifascista na Avenida
Luísa Todi, com a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, se terem realizado, várias comemorações dos
46 anos da Revolução dos Cravos programadas foram
readaptadas ou reagendadas.
Na sessão solene da Assembleia Municipal, feita este
ano em formato digital, com intervenções políticas a serem difundidas junto da população numa emissão em
vídeo, foi destacado o Serviço Nacional de Saúde, valiosa conquista de Abril e, hoje, na linha da frente no combate à pandemia.
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Despertar o poeta
As comemorações dos 255 anos de Bocage formaram
um vasto programa cultural ao longo do mês de setembro, com música, poesia, literatura, apontamentos cénicos e mostras.
No Dia de Bocage e da Cidade, 15 de Setembro, além
das cerimónias protocolares, a autarquia prestou homenagem aos trabalhadores municipais aposentados e
a personalidades e instituições que se destacaram nas
mais diversas áreas, tendo sido atribuídas mais de cem
distinções.
Simbólica foi também a abertura do Centro Municipal
de Natação de Águas Abertas no Parque Urbano de
Albarquel e a inauguração de um mural artístico, com
300 metros de comprimento, e reabilitação urbanística
na entrada urbana da Estrada Nacional 10, na ligação a
Azeitão.
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cidadania

Momentos imperdíveis foram também uma tripla homenagem, em concerto, exposição e conferência a Amália
Rodrigues, que completaria, em 2020, cem anos, e um
concerto de Tito Paris, no Fórum Luísa Todi, sala que recebeu concertos sobre Beethoven.
O evento de leitura encenada Bocage à Solta, na Casa
da Baía, e um concerto de Pedro e os Lobos, defronte da
Casa da Cultura, foram outros destaques, a par do 16.º
Festival de Bandas Filarmónicas da Cidade de Setúbal,
no Auditório José Afonso, das Tertúlias Bocageanas, no
Largo da Misericórdia, e da entrega de prémios do XXI
Concurso Literário Manuel Maria Barbosa du Bocage,
nos Paços do Concelho.
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aposta na melhoria contínua do parque
escolar prosseguiu com novos investimentos em leque alargado de equipamentos. O município traçou estratégias para
acabar de uma vez por todas com o amianto
nas cinco escolas onde ainda existe a substância. A promoção do sucesso de todos voltou a
ser potenciado com um programa de artes e
ciências experimentais. Na Secundária D. Manuel Martins, as ações desenvolvidas em prol
de um ambiente mais sustentável valeram-lhe
uma distinção importante. Um autocarro itinerante da fundação La Caixa partilhou tecnologia e brincadeiras com crianças
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Escolas na vanguarda
O Executivo municipal visitou, em janeiro, um conjunto

escolas básicas do Bairro Afonso Costa, Luísa Todi, S.

de investimentos realizados nos estabelecimentos de

Gabriel e Jardim de Infância das Amoreiras.

ensino básico com apoio comunitário, de melhoria das

Já concluídas ou em fase de conclusão estão também

condições de conforto e ensino de milhares de crianças

as requalificações das escolas básicas de Santa Maria,

do concelho.

S. Gabriel, Casal das Figueiras e Montalvão-Laranjeiras,

Além da reabilitação de espaços interiores e exteriores,

com uma nova biblioteca.

aquisição de monoblocos, apetrechamento com novo

A aposta na Educação passou também pela remoção de

mobiliário e criação de salas de apoio para multideficiên-

placas de fibrocimento nas cinco escolas onde ainda exis-

cias, uma das principais intervenções foi a substituição

tem estes materiais com amianto, que estará concluída an-

das últimas coberturas em fibrocimento na EB n.º 10 do

tes do início do ano letivo 2021/2022, de forma a proporcio-

Peixe Frito.

nar à comunidade educativa uma qualidade de vida melhor.

A Câmara Municipal identificou mais necessidades nas

As intervenções nas escolas básicas de 1.º ciclo de Santa

visitas e planeou novas intervenções.

Maria e das Amoreiras, estabelecimentos da responsabili-

No início do ano letivo 2020/2021, a autarquia realizou mais

dade da autarquia, assim como nas escolas básicas de 2.º

um conjunto de investimentos para melhorar as condições

e 3.º ciclos de Aranguez e Azeitão e na Escola Secundária

do parque escolar. Exemplos disso foram a distribuição de

D. Manuel Martins, da tutela do Governo, são financiadas

fardamento novo a funcionários não docentes e a substi-

a 100 por cento por fundos comunitários, de acordo com

tuição, num investimento de mais de 24 mil euros, do equi-

despacho governamental.

pamento lúdico no recreio da EB Luísa Todi.

Em relação às escolas básicas 2,3 de Aranguez e de

Instalou ainda doze quadros interativos para reforçar o

Azeitão e à Secundária D. Manuel Martins será assina-

número de equipamentos desta natureza em dez esco-

do um acordo de colaboração com o Ministério da Edu-

las de 1.º ciclo.

cação, o qual define as condições de transferência de

Foram também criadas quatro salas de pré-escolar, nas

competências para o município nas obras a realizar.
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Aprender a dobrar
O Programa Municipal de Educação pela Arte e pelas
Ciências Experimentais, que visa contribuir para a melhoria do sucesso educativo, retomou as atividades nas
escolas em outubro, após um interregno motivado pela
pandemia.
Promovido pelo município desde o ano letivo 2019/2020,
com financiamento comunitário no âmbito do PorLisboa,
o programa contempla ações de animação do livro e da
leitura, movimento e dança e ciências experimentais, dirigidas às crianças dos jardins de infância e escolas do
1.º ciclo do ensino básico da rede pública.
O objetivo é contribuir para a melhoria do sucesso educativo, nomeadamente ao nível da língua portuguesa,
matemática e literacia científica.
O programa inclui animação do livro e da leitura, dinamizada em parceria com a Casa d’Avenida, a percorrer os
estabelecimentos de ensino pré-escolar, atividades de
movimento e dança, desenvolvidas com a colaboração
da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, e
ações relacionadas com as ciências experimentais, em
parceria com a Ciência Viva.
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Passos protetores
Um atelier de sensibilização sobre a poluição dos mares foi uma das atividades contempladas numa iniciativa
pedagógica que decorreu em fevereiro no Moinho de
Maré de Mourisca.
“Pequenos Passos… Protegendo a Natureza”, assim se
chama a ação, promovida gratuitamente pela autarquia,
em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, de sensibilização de estudantes do 1.º
ao 12.º ano para a preservação da natureza como bem
comum.
O reaproveitamento de materiais como papel, cascas de
ostras e rolhas de cortiça e a integração de crianças e
dos jovens na biodiversidade da Reserva Natural do Estuário do Sado foram assegurados no evento.

Recorde com honra
Uma brigada de limpeza comandada pelos alunos do
curso de jardinagem. Um projeto de utilização racional
da água. Campanhas de reciclagem e recolha seletiva
de pilhas, tinteiros e baterias. Doação de roupas em segunda mão a famílias com problemas financeiros.
Foi para premiar estas ações desenvolvidas pela Escola
Secundária D. Manuel Martins em prol de um ambiente
mais sustentável que foi hasteada pelo décimo oitavo
ano consecutivo a bandeira verde Eco-Escolas, numa
cerimónia a 20 de janeiro com estudantes, professores,
pais e elementos do Executivo municipal e da Junta de
Freguesia de S. Sebastião e de diversas entidades ligadas à área ambiental.
A bandeira verde Eco-Escolas, atribuída pela Associação
Bandeira Azul da Europa, pretende encorajar e promover a escola como um local privilegiado para a educação
ambiental e a sustentabilidade.
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Ensino ganha
A abertura do ano letivo em quadro de pandemia e os
desafios colocados pela edificação de uma cidade de
aprendizagem foram debatidos pela comunidade educativa na VI Conferência Anual de Educação, a 9 de setembro, no Fórum Municipal Luísa Todi.
O evento, com lotação de sala limitada e transmitido em
direto no Youtube, juntou especialistas e decisores do
setor numa reflexão conjunta em torno do tema principal, “A cidade como espaço de aprendizagem ao longo
da vida”.
Os investimentos do município para garantir a abertura
do ano letivo em segurança, no que diz respeito à adaptabilidade de cozinhas e refeitórios, ao reforço de assistentes operacionais e compra de equipamentos de proteção individual, foram destacados pelo vice-presidente
da autarquia, Manuel Pisco.

Jogos sobre rodas
Um autocarro itinerante da fundação espanhola “La Caixa” esteve estacionado no pátio da Escola Básica Luísa
Todi, entre os dias 26 e 30 de outubro, com jogos ligados
à ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.
O autocarro “Creactivity”, desenhado para despertar o
engenho, a destreza, a criatividade, o espírito empreendedor, a cooperação e a reflexão das crianças, funcionou como uma sala de aula interativa.
Os alunos tiveram a oportunidade de explorar mecanismos e jogos nas áreas da mecânica, eólica e eletricidade
e luz, num espaço de 14 metros equipado com painéis,
circuitos elétricos, estruturas voadoras com material reciclável, roldanas, rodas dentadas e fios à manivela.
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Elogio à reflexão
O vereador da Educação da autarquia, Ricardo Oliveira,
apresentou, num encontro realizado no início de dezembro, 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.
“Setúbal, Cidade Educadora: transformar o território com
as pessoas” deu tema à iniciativa realizada a 3 de dezembro, no Cinema Charlot, no seguimento do painel
“Caminhos que se trilham: experiências locais de sucesso”, integrado no programa da Conferência Anual de
Educação de Setúbal, realizada em setembro.

Leitores novatos
Mais de cinquenta crianças e jovens dos ensinos básico
e secundário do concelho participaram, a 5 de fevereiro, na Biblioteca Pública, na fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura, destinado a estimular o gosto e o
prazer da leitura e a melhorar o domínio da língua portuguesa.
A técnica municipal Lígia Águas, a poetisa Isabel Bastos Nunes e a coordenadora interconcelhia da Rede de
Bibliotecas Escolares, Isabel Carvalho, integraram o júri
da fase municipal do concurso promovido pelo Plano
Nacional de Leitura, em cooperação com diversas entidades.
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juventude

A

adrenalina acelera no novo Skate Parque
de Setúbal. O recinto desportivo instalado na zona da Algodeia, criado com o
apoio da comunidade skater local, é espaço de
culto para manobras radicais, feitas de perícia e
velocidade, audácia e persistência. Os mais novos também sabem dar o exemplo no que respeita ao espírito de cidadania ativa e, em missão voluntária, recolheram milhares de quilos
de resíduos encontrados em zonas florestais e
costeiras. Em ano de pandemia, março, o mês
da juventude, não teve o mesmo fulgor e as iniciativas foram reduzidas. Ainda assim, mantiveram o dinamismo de sempre
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Parque radical
A adrenalina, a velocidade e a perícia estão em alta no

diferentes elementos urbanos, como escadas, muretes,

novo Skate Parque de Setúbal, equipamento desporti-

corrimões e rampas, incluindo uma “bowl”, uma espécie

vo instalado na zona da Algodeia, inaugurado no final de

de bacia que permite treinar movimentos convexos.

maio, e cuja conceção contou com a participação ativa

O Skate Parque de Setúbal está preparado para receber

da comunidade skater local em conjunto com o projetis-

amantes de modalidades mais radicais como o skate, o

ta Francisco Lopez.

BMX e os patins em linha, mas também para servir de

O novo recinto desportivo da cidade é direcionado a

nova área de convívio e socialização para outros jovens

todos os níveis de utilizadores, dos iniciantes aos expe-

e famílias.

rientes, e projetado para uma utilização mista no que

Este equipamento materializa um investimento da or-

respeita às diferentes variantes desta prática desportiva,

dem dos 150 mil euros, a cargo do Grupo Supera, re-

dando particular atenção ao street skate.

sultado de contrapartidas financeiras assumidas a pro-

No equipamento, com cerca de 850 metros quadrados,

pósito da construção do Complexo Desportivo Municipal

estão contempladas várias zonas técnicas que simulam

Supera Setúbal, na Praça de Portugal.
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Exemplo consciente
Um projeto de sensibilização ambiental com o envolvi-

cidadania ativa Consciente(mente), a qual foi dinamizada

mento de cerca de três dezenas de jovens voluntários

em todas das freguesias do concelho.

conduziu à recolha, entre agosto e setembro, de milha-

A iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal, ao abri-

res de quilos de resíduos em florestas e zonas costeiras,

go do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e

assim como à manutenção de espaços públicos.

Florestas, do Instituto Português do Desporto e Juven-

Um total de 900 quilos de lixo indiferenciado, 2500 ca-

tude, visou, igualmente, a sensibilização da população

ricas e mais de 28 mil beatas foi recolhido na missão de

para a preservação do meio ambiente.

Novas oportunidades
Um projeto inovador de formações em diversas áreas
financiadas e creditadas, para pessoas entre os 18 e os
35 anos com o 9.º ano de escolaridade, foi lançado em
julho com o objetivo de proporcionar novas oportunidades de emprego.
A iniciativa da autarquia, dinamizada em parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional de Setúbal, procurou dotar os jovens de ferramentas e competências de futuro.
Esta atividade integrou um conjunto de ações formativas
do município, caso do projeto +Rumos, com trinta participantes em sete sessões realizadas ao longo do ano para
acompanhamento e orientação profissional.
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Março jovem
Atividades de consciencialização ambiental marcaram,

e um círculo de percussão dinamizados na iniciativa 265

a 6 de março, o arranque do m@rço.28, programa co-

EConsciente, a qual contou com jogos tradicionais, uma

memorativo do mês da juventude que, em 2020, teve

feira de roupa em segunda mão e um concerto por Pe-

a maior parte das iniciativas canceladas em virtude da

dro Ferro.

pandemia de Covid-19.

Além desta iniciativa, o m@rço.28 incluiu a exposição

No Largo da Misericórdia, crianças e jovens participaram

fotográfica de Beatriz Marques “Genuínos”, inserida no

em workshops de arte sustentável, pintura participativa

ciclo Art’Jovem, a qual esteve patente na Casa do Largo.

Talento premiado
Projetos da comunidade educativa em áreas como música e dança foram distinguidos, a 30 de julho, na gala
final do concurso Escolas com Talento, realizada no Fórum Municipal Luísa Todi.
Na dança, os vencedores foram o trio Cali, Emerson e
Paulo, da Escola Secundária Dom Manuel Martins, ao ritmo do kuduro, e a dupla Rita e Daniela, da Escola Secundária D. João II, com hip-hop.
Em canto, o prémio foi entregue a Catherine Silva, da Escola Secundária du Bocage.
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Audácia poética
A poesia e o humor cruzaram-se, a 30 de setembro, na
Casa do Largo, na quinta sessão da iniciativa Poesia Sem
Vergonha, com textos de nomes maiores da literatura
portuguesa e também de autores locais.
Esta noite poética, a única de 2020 em virtude do quadro
de crise sanitária, teve como anfitrião o político e poeta
Miguel Tiago, que partilhou o palco declamativo com os
convidados Marco Telmo e Carmen Granja.
A iniciativa contou ainda com a participação de alguns
mais corajosos, que, no microfone aberto, partilharam
com o público arte literária, incluindo poesia de autoria
própria.

Saúde da mente
Um ciclo de debates levou a dez escolas a reflexão de
um conjunto de temas sobre saúde mental, em sessões participativas impulsionadas pelo mote “Está tudo
bem!... Só que não”.
A iniciativa municipal, que decorreu entre 6 e 16 de janeiro,
contou com o envolvimento de cerca de um milhar de alunos entre os 12 e os 19 anos para dar resposta a questões
relacionadas, entre outras, com ansiedade e depressão.
Os encontros, conduzidos por representantes de diferentes quadrantes da sociedade, procuraram ainda promover a importância da nutrição, da atividade física e da
expressão artística para a saúde mental.
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Vozes ao alto
A Casa do Largo é o epicentro do programa municipal
Coletivos com Voz, o qual divulga e procura proporcionar condições de apoio a ações e projetos dinamizados
por associações e coletivos do concelho.
O Clube de Educação Ambiental da Escola Secundária
du Bocage, o Clube Animação Jovem da APPACDM de
Setúbal, o Lions Clube Setúbal Sado e a Revista FOmE
foram os coletivos destacados em 2020.
Workshops, ações de sensibilização, atividades de cidadania e exposições fizeram parte do conjunto de iniciativas conduzidas entre setembro e dezembro com a
participação de mais de uma centena de pessoas.

Capacitação pessoal
Treino desportivo, nutrição, manutenção de bicicletas e
primeiros socorros para animais foram alguns dos temas
trabalhados na iniciativa municipal Workshop do Mês,
com perto de duas dezenas de oficinas dinamizadas entre janeiro e novembro.
Estas ações, conduzidas por profissionais de diferentes áreas, com um total de perto de duas centenas de
participantes, realizaram-se na Casa do Largo e noutros
espaços da cidade, como o Parque Urbano de Albarquel, nos casos da iniciação à canoagem e
do treino ao ar livre.
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S

etúbal deu mais um salto em frente na
área da comunicação, principalmente no
que diz respeito à criação digital. Além de
um conjunto de novas publicações, os munícipes passaram a contar com sites exclusivamente dedicados ao património, à cultura, ao turismo e ao ambiente. A informação pública sobre
a atividade cultural, desportiva e outra desenvolvida no concelho ganhou um importante
aliado com a instalação de um ecrã na área dos
Combatentes. Num ano em que foi possível
abrir caminhos à realização de um conjunto de
projetos qualificadores, O município reafirmou-se no país e no mundo
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Reflexo da cidade
A informação pública sobre a atividade cultural, desportiva e outra desenvolvida no concelho ganhou um importante aliado em 2020 com a instalação de um ecrã
na área dos Combatentes, uma zona de passagem de
pessoas, a pé e de carro.
A estrutura, que entrou em funcionamento no final de
junho, com gestão municipal no âmbito das obras de
criação da estação elevatória dos Combatentes, apresenta vídeos em formato mp4, numa resolução de 1024
por 768 pixels.
Os conteúdos emitidos são, por norma, ficheiros de curta duração com informação relevante para a população,
em particular sobre eventos que se realizam em Setúbal, seja em anúncio de atividades, seja a mostrar o que
aconteceu ou seja mesmo para transmissões em direto.
Alertas e material de sensibilização pública e a promoção de pontos de interesse no concelho são outros dos
conteúdos que passam no ecrã dos Combatentes, o qual
funciona diariamente no período das 08h00 às 24h00.

Plano de referência
A revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal esteve
em destaque numa edição da revista “Indústria e Ambiente”, publicação de referência nacional na área da
engenharia e gestão do ambiente.
O novo PDM do concelho foi escolhido pelo corpo editorial da publicação pelas boas práticas aplicadas no
documento, nomeadamente pela proposta de ordenamento territorial, que tem como base preocupações de
sustentabilidade ambiental.
O artigo sobre o instrumento de gestão territorial do concelho, intitulado “PDM de Setúbal – A infraestrutura verde
e o modelo de ordenamento de base ecológica para uma
urbanidade sustentável”, explora, de um ponto de vista
técnico, ao longo de quatro páginas, as principais preocupações para garantir uma gestão urbana ambientalmente
equilibrada e sustentável para o futuro do território.
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Futuro digital
O lançamento de quatro novos sites ao longo de 2020
confirma que Setúbal está cada vez mais voltada para a
comunicação nas plataformas digitais.
“Setúbal: Ontem, Hoje & o Futuro” é uma dessas novas
páginas de internet, no qual é possível consultar a evolução do concelho ao longo dos anos. O projeto, concebido pela Câmara Municipal e acessível no endereço
www.setubal-ontemhojefuturo.pt, disponibiliza, desde junho, mais de um milhar de fotografias e pequenos textos e
mostra igualmente o legado deixado pelo fotógrafo Américo Ribeiro.
Os munícipes e visitantes do concelho também passaram a contar igualmente, a partir de junho, com um portal que reúne todas as iniciativas, conteúdos e projetos
em curso na área do ambiente, da sustentabilidade ao
bem-estar animal.
Em www.setubalambiente.pt, desenvolvido pela autarquia numa resposta à crise climática, encontra-se também um mapa interativo que permite identificar os parques e jardins do concelho e os serviços que oferecem.
O universo turístico de Setúbal também ganhou um novo
portal, o visitsetubal.com, página de internet totalmente
produzida pela Câmara Municipal e apresentada oficialmente a 22 de janeiro, em Madrid, Espanha, na abertura
da FITUR – Feira Internacional de Turismo.
Com a marca “Setúbal é um Mundo” a servir de catalisador dos conteúdos, o Visit sugere ao visitante uma
viagem por áreas que mais marcam o quotidiano do
concelho.
Na área da cultura, o Film Fest, festival de cinema musicado ao vivo, organizado pela Câmara Municipal, beneficiou de novo site, em www.festivalfilmfest.com, nas
versões portuguesa e inglesa.
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Projetos qualificadores
Uma bola de râguebi e uma prancha de skate em proporções gigantescas identificam, sem margem para
qualquer dúvida, dois recintos criados para a prática
destas modalidades desportivas, num caso de forma
competitiva, no outro para puro lazer.
Os ícones, alinhados e instalados nos dois espaços existentes na zona da Algodeia norte, saltam à vista a quem
circula na Avenida da Europa, representando as bolas
utilizadas pela Academia de Rugby Club de Setúbal e as
pranchas usadas no Skate Parque de Setúbal.
A comunicação está presente em qualquer realidade,
de forma a melhorar o usufruto dos públicos com aquilo
que convivem, como sucedeu com a reabertura do Museu de Setúbal/Convento de Jesus.
Um totem com horário à entrada, placas nos muretes
exteriores a informar para a importância da adoção de
comportamentos que preservem o espaço e estruturas
promocionais de rua foram alguns dos meios usados.
A devolução ao usufruto público deste que é o principal
monumento da cidade motivou uma estratégia de promoção externa inovadora, com uma campanha, iniciada
no final de 2020, nos hotéis locais e de Lisboa, que, en-
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tre outras peças, inclui a decoração dos elevadores com
imagens associadas ao património existente no equipamento museológico.
A importância de informar os públicos sobre este e outros imóveis de interesse patrimonial ou outro originou,
ainda, uma ação de instalação e renovação de perto de
três dezenas de painéis verticais com informações históricas em português, inglês e castelhano.
A intervenção a nível de comunicação gráfica na futura
Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediateca e Arquivo envolveu a criação de um logotipo que se
constitui como referência identificativa, usado em diversos locais do edifício, nomeadamente em vidros e em
duas caixas de metal retroiluminadas, junto das portas.
No interior, destaque para a decoração das paredes das
escadas de acesso ao primeiro andar com uma composição gráfica criada com fotografias cedidas por Lauro
António.
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Outra intervenção em novos equipamentos está a decorrer em A Gráfica – Centro de Criação Artística, espaço
dos antigos Armazéns de Papéis do Sado reconvertido
em polo de difusão das mais distintas expressões artísticas e de promoção do trabalho de autor.
A comunicação avançou com a identificação deste equipamento, com a criação de uma linha gráfica, composta
por lettering, sinalética e pinturas, entre outros elementos, capaz de transmitir a vocação de um espaço que,
simultaneamente, é um projeto cultural.
A presença de Setúbal nos quatro cantos do mundo foi
reforçada nos últimos anos graças à regeneração operada no concelho e ao aumento da divulgação externa,
estratégia que dá frutos em diversas áreas.
Esta realidade obrigou a atualizar o chamado Painel das
Geminações presente na Praça de Bocage, o qual, além
de mostrar com que cidades Setúbal tem acordos es-
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peciais de parceria, foi renovado em termos de imagem.
A imagem sai também melhorada no Edifício Ciprestes,
onde estão concentradas as áreas técnicas da Câmara
Municipal de Setúbal, que passou a dispor de uma estrutura informativa e decorativa, um mapa do concelho
a três dimensões, instalado na área do atendimento público.
A peça, constituída por cinco blocos, cada um representando uma freguesia, tem tonalidades distintas para
mostrar os relevos e as características do território.
A Casa do Corpo Santo é uma verdadeira relíquia patrimonial, com o seu Museu do Barroco. Para aumentar a
sua divulgação, em 2020 foi criado o jogo da glória “De
aprendiz a sábio”, dedicado ao espaço, para alunos a partir do 3.º ano do 1.º ciclo integrados em visitas guiadas.
Devido à sua portabilidade, pode ainda ser utilizado em
ações educativas junto de escolas ou outras entidades.
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Imagens escritas
Memórias e curiosidades. História e atualidade. Um conjunto de publicações novas da Câmara Municipal partilha o passado, o presente e o futuro de um concelho
que, nos últimos anos, embarcou num percurso modernidade orientado pela tradição.
O maior exemplo deste destino é “Setúbal – Uma Visão
Contemporânea”, um livro de excelência que perpetua a
metamorfose de um concelho feito com mais qualidade
de vida e em simbiose com as vincadas tradições sadinas e o património natural único.

pandemia, e a defesa do bem-estar animal ganhou um

Factos, curiosidades e acontecimentos ocorridos em Se-

novo aliado no “Guia dos Direitos e Deveres dos Deten-

túbal desde que há registos são revelados no livro “Sabia

tores de Animais de Companhia”.

Que?...”, enquanto a rota das igrejas, capelas e conven-

Recensões críticas de mais de meia centena de títulos

tos do concelho é desenhada na publicação “Património

estão compiladas na obra de Lauro António “Alguns Mo-

Religioso de Setúbal”.

mentos-Chave do Filme Negro Norte-Americano”, ao

A atualidade assumiu novo formato na revista “Setúbal

passo que uma conferência serviu de base para a publi-

360.º”, cuja edição de lançamento informou sobre todo

cação “A Atualidade de Frei Agostinho da Cruz”, do car-

o trabalho municipal realizado nos primeiros tempos da

deal D. José Tolentino Mendonça.
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Livro de colorir

Livro de colorir

Livro de colorir

O espetáculo “A Princesa de Sal”, conduzido no Moinho
de Maré da Mourisca, inspirou a criação de um livro, com
ilustrações para colorir, enquanto “Um Arquivo Vivo e Dinâmico em Ação” mostra aos mais novos que a história
não é apenas uma coisa do passado.
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Lá fora
Das medidas inovadoras do concelho na redução de riscos de desastres naturais às ações de mitigação do impacte da pandemia. Do encanto das praias da Arrábida
à gastronomia típica. A imprensa estrangeira voltou, em
2020, a estar de olhos postos em Setúbal.
Um portal europeu sobre cidades, o TheMayor.eu, destacou o investimento no turismo e as capacidades do
concelho como centro geográfico para o desenvolvimento económico, em resultado de uma entrevista
realizada à presidente da autarquia, Maria das Dores
Meira.
Setúbal foi também apontada como um exemplo na
revista internacional de referência na área da geociência, a Geosciences, por causa da postura inovadora na
redução de riscos de desastres e das medidas eficazes
face à pandemia assumidas pelo município.
No turismo, o espanhol Alberto Ribas, autor do blogue
de viagens Alvientooo, não poupou elogios à visita que
fez ao concelho. Falou maravilhas dos petiscos servidos
pela restauração local, dos vinhos, dos bairros, dos edifícios e da Arrábida, serra que, em maio, o jornal francês
Le Figaro elegeu como destino obrigatório a visitar.
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Cá dentro
O património natural e histórico de Setúbal e os surpreendentes eventos e projetos municipais centraram atenções na comunicação social nacional, principalmente
em programas televisivos de canais generalistas.
O fenómeno do “Solidariedade entre Linhas”, projeto
municipal criado para produção de equipamentos de
proteção individual que mobilizou mais de setenta pessoas, esteve em destaque na abertura, em abril, do “Estamos Aqui”, da SIC.
Em agosto, o Parque do Bonfim, espaço verde mais antigo do concelho, foi honrado na estreia de “Jardins Históricos” da RTP.
Nesse mês, as ofertas turísticas, as tradições e o património histórico e natural variado do concelho foram
transportados até aos ecrãs no “Somos Portugal”, programa da TVI que, em outubro, voltou a promover o melhor que a região tem para oferecer nas áreas da gastronomia e do turismo.
Em setembro, em vésperas do Dia de Bocage e da Cidade, o Porto Beats, do Porto Canal, encerrou em Setúbal a
rubrica “Portugal Convida”, sugerindo o concelho como
um destino seguro para férias.
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D

os Travellers’ Choice, do famoso Tripadvisor, aos Prémios Cinco Estrelas Regiões,
sem esquecer a presença nas 7 Maravilhas da Cultura Popular. Foram várias as distinções que o concelho recebeu. Mas não foi
só o setor do Turismo que ganhou. A segunda
edição do festival de cinema musicado, da autarquia, e o EXIB Música foram coroados com
galardões europeus. A ultrapassar fronteiras esteve também a solidariedade de Setúbal. A cidade moçambicana de Quelimane tem recebido diversas campanhas de ajuda sadina, como
a distribuição de livros, material escolar, roupas,
sapatos e brinquedos. Importante foi também o
aprofundar da cooperação europeia
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Conquista inclusiva
A Praia de Albarquel foi distinguida com a pontuação
máxima como a mais acessível do país em 2020 nos prémios “Praia Acessível – Praia para Todos”, entregues aos
municípios que criaram condições de acessibilidade às
praias, tornando-as de referência.
O júri desta edição do galardão anual, concedido pelo
Instituto Nacional para a Reabilitação em parceria com a
Agência Portuguesa do Ambiente e Turismo de Portugal,
atribuiu, por unanimidade, o primeiro lugar à praia setubalense, entre um total de 25 candidatos.
A Praia de Albarquel é apontada como um exemplo de
boas práticas e uma referência nacional em termos de
qualidade da oferta de serviços e bem-estar que proporciona a todos os utilizadores, em particular os com
mobilidade condicionada.
Este prémio está relacionado com um projeto de requalificação promovido pelo município em 2020, com fundos europeus, que beneficiou as praias de Albarquel e
da Figueirinha.
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Maravilhas coroadas
O Forte de São Filipe, a Casa da Baía – Centro de Pro-

ceu pela primeira vez a Feira de Sant’Iago, na categoria

moção Turística e o Moinho de Maré da Mourisca foram

Festas, Feiras e Romarias.

distinguidos com o prémio Travellers’ Choice 2020, atri-

Juntaram-se o choco frito, em Cozinha Tradicional Por-

buído pela plataforma TripAdvisor, com base nas avalia-

tuguesa, o Moscatel de Setúbal, em Vinhos, as tortas de

ções e opiniões dos viajantes.

Azeitão, em Doçaria Regional, e o Portinho da Arrábida,

O TripAdvisor, influente portal de viagens do mundo,

em Praias, que renovaram os títulos de campeões con-

revelou os seus Travellers’ Choice Awards, decididos a

quistados na edição anterior.

partir das avaliações de milhões de utilizadores, e co-

Já o Chapéu do Descarregador de Peixe, na categoria

locou os equipamentos turísticos municipais de Setúbal

Artefactos, o Círio de Nossa Senhora de Troia, em Pro-

entre os melhores.

cissões e Romarias, e a Lenda de Nossa Senhora da Ar-

Setúbal voltou ainda, em 2020, a estar em destaque no

rábida, em Lendas e Mitos, foram finalistas regionais no

Prémio Cinco Estrelas Regiões, galardão que reconhe-

concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular.
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Região de excelência
O Turismo de Natureza e a Gastronomia centram a estratégia de branding de Setúbal para apresentar e promover, nos mercados nacionais e internacionais, a região
enquanto destino turístico de excelência.
Esta estratégia de afirmação e divulgação foi posta em
prática logo em janeiro na FITUR, em Madrid, Espanha e
na Vakantiebeurs, feira de turismo de Utrecht, Holanda,
evento no qual Setúbal participou pela primeira vez com
pavilhão próprio.

Aliança vínica
Um acordo de cooperação entre Setúbal e Cricova para
desenvolvimento e valorização do potencial económico,
turístico e cultural das duas regiões, unidas pela qualidade do vinho, foi firmado em 2020, no âmbito de uma deslocação que a presidente da Câmara Municipal realizou
no ano anterior àquela cidade da República da Moldova.
Nos termos do protocolo, os dois municípios comprometem-se a promover manifestações de caráter sociocultural, desportivo e turístico, com o envolvimento de
associações, instituições e populações das respetivas
comunidades, e a realizar festivais, exposições e acolhimento mútuo.
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Nas bocas do mundo
Mil e seiscentos litros de Moscatel de Setúbal “Torna Viagem”, da José Maria da Fonseca, zarparam a 5 de janeiro
para uma jornada de um mês e meio a bordo do navio-escola Sagres, no âmbito das comemorações nacionais
do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão de
Magalhães
O evento teve como objetivo avaliar a influência da viagem marítima neste vinho setubalense.

Politécnico
responsável
O Instituto Politécnico de Setúbal foi distinguido com
dois prémios na 6.ª edição do Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
Além de valorizar as ações de apoio à educação em
contexto de pandemia, a condecoração, atribuída pela
Associação Portuguesa de Ética Empresarial, teve
como objetivo reconhecer os vários projetos desenvolvidos no âmbito do projeto “IPS Solidário”, realizado em
estreita ligação com a comunidade envolvente, incluindo autarquia.
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Sucesso ibérico
O EXIB Música, mostra de promoção da cultura ibero-americana, foi reconhecido como o Melhor Evento nos
Iberian Festival Awards.
Os prémios distinguem a indústria dos festivais de música de Portugal e Espanha que se destacaram no circuito,
em várias categorias, durante os últimos 12 meses. Os
vencedores são escolhidos por um júri, nalgumas categorias, e pelo público, noutras.
Setúbal esteve representada na lista dos premiados divulgada pela organização, da responsabilidade da Associação Portuguesa de Festivais de Música, com o festival
EXIB Música, que arrecadou o galardão de Melhor Evento, na categoria “Nacional”.

Óscar europeu
A segunda edição do Film Fest, festival de cinema musicado ao vivo, organizado pela Câmara Municipal, recebeu uma importante distinção europeia, o Selo EFFE
– Europe For Festivals, Festivals for Europe, prémio atribuído anualmente pela Associação Europeia de Festivais.
Mais de oito centenas de festivais europeus já foram distinguidos com o galardão, concedido com o objetivo
de criar uma rede de certames reconhecidos pela
qualidade artística dos seus programas e com
impacto significativo a nível local, nacional e internacional.
Este triunfo foi marcante para a consolidação
do Film Fest, evento que partilha o prazer de assistir a filmes musicados no momento em sessões para todos os públicos realizadas em vários
espaços culturais do concelho.
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Ajuda além-fronteiras
Cerca de 150 mil livros, entre literatura universal e manuais escolares, destinados a apetrechar bibliotecas e
escolas de Quelimane, cidade moçambicana geminada
com Setúbal, foram angariados e enviados no âmbito de
uma campanha de solidariedade dinamizada pela autarquia.
A 22 de janeiro, delegações do Conselho Autárquico de
Quelimane e da Câmara Municipal distribuíram por famílias carenciadas de bairros pobres cinco mil kits contendo peças de vestuário para adulto e criança, sapatos, um
brinquedo e um par de óculos.

Hora da cidadania
Uma iniciativa de cidadania europeia que alerta para a
necessidade de uma política que garanta a igualdade
das regiões recolheu assinaturas online com o objetivo
de levar o assunto à discussão pelos decisores europeus.
Com mais de um milhão de assinaturas recolhidas, uma
delas da presidente da autarquia, Maria das Dores Meira,
a Iniciativa de Cidadania Europeia nas Regiões Nacionais
defende que a política de coesão da União Europeia
deve prestar especial atenção às regiões com características nacionais, étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas diferentes dos territórios circundantes.
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e no mundo
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Janeiro

Fevereiro

Março

Infeção motivada pelo novo coronavírus,
SARS-CoV-2, propaga-se a partir de
Wuhan, na província de Hubei, para
outras regiões chinesas. No final do mês
são confirmados os dois primeiros casos
na Europa, em Itália.

Donald Trump absolvido pelo Senado
norte-americano das acusações
de abuso de poder e obstrução ao
Congresso, no âmbito do processo de
destituição requerido pela oposição
Democrata.

Dois primeiros casos de coronavírus
confirmados em Portugal no início do
mês. Escritor chileno Luís Sepúlveda
testa positivo, após passagem por
evento literário em Portugal, vindo a
morrer em abril.

Queda de avião ucraniano após
descolar do aeroporto Imam Khomeini,
no Teerão, Irão, provoca a norte das
176 pessoas que transportava a bordo.
País admite ter abatido o aparelho por
engano.

Morre Kirk Douglas, aos 103 anos,
um dos últimos atores ainda vivos da
chamada época de ouro do cinema
norte-americano.

Rosa Grilo apanha 25 anos de prisão
pelo homicídio e profanação de
cadáver do marido, o triatleta Luís
Grilo. Amante, António Joaquim, é
condenado a dois anos de pena
suspensa por posse de arma proibida.

Harry e Meghan Markle abdicam
dos títulos reais e mudam-se para
os Estados Unidos para trabalharem
e tornarem-se independentes
financeiramente, mas garantem
continuar a apoiar a Rainha de
Inglaterra.
Piloto português Paulo Gonçalves
morre aos 40 anos após queda na
Arábia Saudita no decorrer da prova
de desporto motorizado Rali Dakar.
Consórcio jornalístico internacional
Luanda Leaks investiga negócios
de Isabel dos Santos, filha do antigo
presidente angolano José Eduardo
dos Santos, por alegado desvio de
dinheiros públicos.
Francisco Rodrigues dos Santos é o
novo líder do CDS-PP.
Basquetebolista norte-americano
Kobe Bryant morre em acidente de
helicóptero. Nenhum dos restantes
oito ocupantes, incluindo a filha, de 13
anos, sobrevive.
Rui Rio eleito presidente da
Comissão Política Nacional do PSD,
na segunda volta das eleições
diretas, frente a Luís Montenegro.
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Morrem, em Portugal, Álvaro Barreto,
84 anos, e Joaquim Pina Moura, 67,
antigos ministros da Economia, e
deputado socialista João Ataíde, 61. A
cultura perde Tozé Martinho, 72 anos,
ator e argumentista, e Vasco Pulido
Valente, comentador político, escritor
e historiador.
Situação em Itália faz soar alarmes.
O número de casos confirmados e
de mortes pelo novo coronavírus
não para de aumentar e os países
europeus temem a proliferação do
vírus. Primeiro português infetado é
Adriano Maranhão, a bordo do navio
Diamond Cruises, isolado no Japão.

Morre ucraniano Ihor Homeniuk, no
Aeroporto de Lisboa, às mãos de
inspetores do SEF. Situação leva
diretora Cristina Gatões a apresentar
demissão.
OMS declara situação de pandemia
de Covid-19. Doença pelo novo
coronavírus atinge níveis alarmantes de
propagação em todo o mundo. Toda a
Itália está de quarentena.

Marega, jogador do FC Porto,
abandona jogo frente ao Vitória de
Guimarães após insultos racistas.
Situação lança discussão sobre a
existência de racismo no futebol.

Portugal entra em Estado de
Emergência e Governo estabelece
plano de choque para enfrentar
pandemia, com o país em
confinamento. Fecham escolas e
estabelecimentos comerciais. É
limitada a circulação nas fronteiras.
Competições desportivas são
suspensas.

Arménio Carlos deixa liderança
da CGTP ao fim de 35 anos de
sindicalismo.

Morrem José Oliveira e Costa, antigo
presidente do BPN, aos 84 anos, e
músico Pedro Barroso, 69.

Acidente na 2.ª Circular, em Lisboa,
mata três jovens que se filmaram
momentos antes com o carro a atingir
os 300 quilómetros por hora. Caso
lança discussão sobre corridas ilegais.

Personalidades portuguesas e
estrangeiras testam positivo para
Covid-19, incluindo primeiro-ministro
britânico Boris Johnson.
Decisão histórica, motivada pela
pandemia de Covid-19, adia Jogos
Olímpicos de Tóquio para 2021.

Abril

Maio

Junho

A 1 de abril, Portugal contabiliza 187
mortes e 8251 infetados por Covid-19.
São adiados ou cancelados diversos
eventos, como as festas dos Santos
Populares e o Rock in Rio Lisboa 2020.

Estado de Emergência dá lugar a
Estado de Calamidade. Economia
reabre, mas com muitas restrições, e
começa desconfinamento progressivo.

Mês começa com segunda fase de
desconfinamento do país. Ainda assim,
continua preocupante a situação da
pandemia Covid-19 na zona da Grande
Lisboa.

Ensino à distância no arranque
do terceiro período do ano letivo
2019/2020. Presidente da República
concede indultos a presos por razões
de saúde pública.
Estado de Emergência prolongado.
Direção-Geral da Saúde recomenda
uso obrigatório de máscara em
espaços públicos.
Entram em vigor novos sinais de
trânsito em Portugal. É a maior
alteração feita ao regulamento de
sinalização desde 1998.
Chuvas de abril tiram Portugal do
nível de seca extrema, mas situação
mantém-se preocupante.
Em Israel, Benjamim Netanyahu e
Benny Gantz assinam acordo de
governo, após dezassete meses de
impasse. Netanyahu, que fica no cargo
de primeiro-ministro, começa a ser
julgado por corrupção em maio.
Serviço Nacional de Saúde reforçado
com perto de dois mil profissionais,
entre médicos, enfermeiros e
assistentes operacionais, para fazer
face à situação pandémica no país.
Atentado com tiroteios e incêndios na
província de Nova Escócia, Canadá,
provoca mais de duas dezenas de
vítimas mortais. É o ataque mais
mortal de sempre na história do país.

Valentina, 9 anos, desaparecida
em Atouguia da Baleia, Peniche,
encontrada morta a seis quilómetros
de casa, ao fim de quatro dias de
buscas. Autópsia revela violência e
asfixia. Pai e madrasta são detidos
como principais suspeitos.
Segunda fase de desconfinamento
reabre maioria dos estabelecimentos
comerciais e culturais fechados em
março. Alunos do ensino secundário
voltam às aulas presenciais.
Rapper português Mota Jr encontrado
morto após desaparecimento em
março. Rapto e homicídio terão sido
planeados para roubo de joias e
dinheiro.
Jovem estudante de 23 anos,
desaparecida em abril, encontrada
morta no rio Tejo. Principal suspeito,
um amigo que participou nas buscas
apresentando-se como namorado, é
detido e confessa crime.
Bruno de Carvalho absolvido no
processo da invasão à Academia
do Sporting, em Alcochete. Nove
arguidos são condenados a prisão
efetiva, incluindo Fernando Mendes,
antigo líder da claque Juve Leo, com
uma pena de cinco anos.
Morte do negro George Floyd
asfixiado por polícia no Minnesota,
Estados Unidos, gera reações de
indignação contra racismo. Vários
protestos, sob o lema Black Lives
Matter, incendeiam o país.

Suspeito do rapto de Madeleine
McCann, na Praia da Luz, em 2007,
identificado pela polícia alemã.
Autoridades assumem que menina
britânica está morta.
Médico acusado de não ter detetado
malformações graves em bebés
expulso da Ordem. Último caso
aconteceu em 2019, no Centro
Hospitalar de Setúbal.
Pinto da Costa reeleito presidente do
Futebol Clube do Porto com 79 por
cento dos votos.
Mario Centeno sai do Governo para
assumir funções como governador
do Banco de Portugal. João Leão
toma posse como novo ministro das
Finanças.
Ator Pedro Lima morre aos 49 anos.
Aumento do número de casos de
Covid-19 na Área Metropolitana de
Lisboa motiva medidas mais restritivas
para os 18 concelhos que a compõem,
incluindo Setúbal.
Detidos 14 funcionários da Autoridade
Tributária por suspeitas de se
apropriarem de objetos e mercadorias
de passageiros no Aeroporto de
Lisboa.
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Julho

Agosto

Setembro

Circulação terrestre entre Portugal
e Espanha, limitada desde março
devido à pandemia de Covid-19,
totalmente reaberta. Já a Inglaterra
exclui Portugal de lista de países
considerados seguros para viajar.

Acidente com comboio Alfa Pendular,
em Soure, provoca duas vítimas
mortais. No dia seguinte, a colisão
entre um comboio e um veículo
ligeiro, perto de Leiria, faz um morto.

Duas dezenas de incêndios florestais
consomem grandes áreas florestais,
destroem edifícios e causam vítimas
mortais e feridos na Califórnia, EUA.
Fogos lavram durante vários dias,
alimentados pelas altas temperaturas
e por tempestades de raios.

Estado chega a acordo com acionistas
privados para reforçar participação na
TAP de 50 para 72,5 por cento por 55
milhões de euros.
Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro,
infetado com Covid-19.
Luís Filipe Vieira, Benfica SAD e
Benfica Estádio constituídos arguidos
por fraude fiscal no âmbito da
operação Saco Azul.
Futebol Clube do Porto sagra-se
campeão nacional e vencedor
da Taça de Portugal da época
2019/2020.
Incêndio consome catedral de Nantes,
em Paris, França, e destrói o órgão
principal.
Ministério Público deduz acusação
contra 25 arguidos no caso BES, entre
os quais o antigo presidente Ricardo
Salgado.
Dezenas de animais morrem
carbonizados após incêndio florestal
atingir dois abrigos em Santo Tirso.
Há denúncias de que a GNR não terá
facilitado aos voluntários a retirada
dos cães.
Ator português Bruno Candé, 39 anos,
morto a tiro em Moscavide por idoso
de 82, por alegadas questões raciais.
Fundo de Recuperação da União
Europeia garante 15,3 mil milhões de
euros a fundo perdido para Portugal.
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Primeiro dia em Portugal sem o registo
de óbitos, desde o início da pandemia,
em março, ocorre a 3 de agosto.
Rei emérito Juan Carlos sai de
Espanha e lança dúvidas sobre
destino, na sequência de investigação
por alegadamente ter recebido 100
milhões de dólares da monarquia da
Arábia Saudita para intervir no negócio
da construção do TGV naquele país
por parte de uma empresa espanhola.
Explosões em depósito de
armazenamento de nitrato de
amónio em Beirute, Líbano, deixam
rasto de morte e destruição. Há
mais de duas centenas de mortes,
110 desaparecidos e cerca sete mil
feridos.
Morre atriz e encenadora Fernanda
Lapa, aos 77 anos.
Jorge Jesus regressa ao comando da
equipa técnica do Benfica.
Lisboa recebe modelo inédito de
fase final da Liga dos Campeões em
futebol, com jogos à porta fechada
nos estádios da Luz e de Alvalade.
Miguel Oliveira faz história no
motociclismo. Piloto português vence
Grande Prémio da Estíria, Áustria,
levando Portugal, pela primeira vez,
ao topo do MotoGP. Repete proeza na
última prova da época, em Portimão.
Rui Pinto aguarda julgamento em
liberdade com termo de identidade
e residência e segurança do corpo
pessoal da PSP. Hacker beneficia
de programa de proteção de
testemunhas e é recrutado pela PJ
para investigador do Estado.

Milhares de alunos portugueses
voltam ao ensino presencial,
interrompido em março devido à
pandemia de Covid-19, com regras e
normas de funcionamento para ajudar
a manter a escola aberta o máximo
tempo possível. País está em Estado
de Contingência.
Morre bailarino e coreógrafo
português Jorge Salavisa, aos 80 anos.
Abatimento de teto no túnel da
Linha Azul do metro de Lisboa sobre
comboio que circulava na Praça
de Espanha causa quatro feridos
e interrompe circulação. Câmara e
Metropolitano de Lisboa anunciam
investigação às causas do acidente.
Morre Quino, “pai” da famosa
personagem de banda desenhada
Mafalda.
Filipe Albuquerque é o primeiro
português a vencer as 24 Horas de Le
Mans em automobilismo, na categoria
LMP2, a segunda mais importante.
Piloto sagra-se campeão mundial de
resistência.
Canoísta portuguesa Joana
Vasconcelos arrecada medalha de
ouro na final de K1 500 metros da
Taça do Mundo de velocidade de
Szeged, na Hungria. Dias antes, tinha
conquistado o bronze nos 200 metros.
Já o habitual Fernando Pimenta
arrebata o ouro em K1 1000 metros e a
prata em K1 500 metros.

Outubro

Novembro

Dezembro

Donald Trump testa positivo para
Covid-19.

Dia de luto nacional em memória
das vítimas da pandemia Covid-19
assinalado no dia 2.

Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas,
testa positivo para a Covid-19. Casos
no país continuam a aumentar e
número de óbitos atinge recordes
preocupantes.

Morre cantor norte-americano Johnny
Nash, aos 80 anos.
Grande Prémio de Portugal regressa
após interrupção de 24 anos. A
prova de Fórmula 1, disputada no
Autódromo Internacional do Algarve,
Portimão, é alvo de críticas. Britânico
Lewis Hamilton faz história ao superar
o recorde de vitórias do alemão
Michael Schumacher.
Professor de História decapitado em
Paris, França, por ter mostrado as
caricaturas de Maomé aos alunos.
Jovem checheno de 18 anos é abatido
a tiro pela polícia.
Três pessoas morrem e várias ficam
feridas num ataque com faca junto da
Catedral de Nice, em França. Agressor
é neutralizado a tiro pela polícia.
Portugueses fazem história na Volta
a Itália. João Almeida termina em
quarto da geral, depois de 15 dias com
a camisola rosa, e Rúben Guerreiro
vence na montanha.
PS perde maioria absoluta nas
eleições regionais dos Açores, pela
primeira vez em vinte anos. Avança
para o Governo a coligação de direita
PSD/CDS/PPM em acordo com o
Chega e a Iniciativa Liberal.
Ator escocês Sean Connery morre aos
90 anos.
Número de casos confirmados de
Covid-19 em Portugal ultrapassa os
quatro mil por dia. Governo endurece
medidas e impõe proibição pontual de
circulação entre concelhos.

Tiroteios em Viena, Áustria, matam cinco
pessoas e ferem outras 15. Atacante é
morto pela polícia, que considera ter-se
tratado de um atentado terrorista.
Joe Biden vence eleições para a
presidência dos Estados Unidos
da América. Donald Trum recusa
reconhecer a vitória do adversário e
alega fraude eleitoral. Kamala Harris é a
primeira mulher vice-presidente eleita
no país.
Portugal volta ao Estado de Emergência
devido a aumento preocupante
de casos confirmados e de óbitos
por Covid-19. Medidas restritivas,
que têm em conta o risco de cada
concelho, incluem recolher obrigatório,
teletrabalho e novos horários para
estabelecimentos comerciais e
equipamentos culturais.
Morre arquiteto Gonçalo Ribeiro
Telles, aos 98 anos.
Jogador de dardos José de Sousa
vence Grand Slam 2020, em Coventry,
Inglaterra. É o primeiro português a
conquistar um evento principal da
Professional Darts Corporation.
“Movimento Sobreviver a Pão e
Água”, composto por empresários da
restauração, promove manifestações
de protesto contra as medidas do
Estado de Emergência, incluindo uma
greve de fome à porta da Assembleia
da República.
Futebolista argentino Diego
Maradona morre aos 60 anos.

Morre professor e filósofo Eduardo
Lourenço, aos 97 anos.
Marcelo Rebelo de Sousa anuncia
recandidatura à presidência da
República. Eleições agendadas para
24 de janeiro de 2021.
Reino Unido é o primeiro país do
mundo a aprovar uma vacina para a
Covid-19. A 8 de dezembro, Margaret
Keenan, 90 anos, da Irlanda do Norte,
é a primeira pessoa a receber a vacina
da Pfizer/BioNTech, marcando o início
da campanha de vacinação no Reino
Unido.
Emmanuel Macron diagnosticado com
Covid-19. António Costa, que almoçou
poucos dias antes com o presidente
francês, fica em isolamento profilático
mas testa negativo.
Governo alivia medidas para o Natal,
no âmbito do Estado de Emergência,
mas proíbe festas e circulação entre
concelhos na passagem de ano.
Plano de vacinação contra a Covid-19
em Portugal tem início no dia 27.
Primeiro português a ser vacinado
é António Sarmento, diretor do
Serviço de Infecciologia do Hospital
Universitário de São João, no Porto.
Brexit formalizado com assinatura do
acordo de comércio e cooperação
entre Reino Unido e Bruxelas. Acordo
será aplicado de forma provisória a
partir de 1 de janeiro de 2021.

Morre Reinaldo Teles, histórico
dirigente do Futebol Clube do Porto, na
sequência de problemas respiratórios
provocados pela Covid-19.
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nova normalidade
No futuro, qualquer análise histórica, política ou social

primeiro semestre de 2021 e que teve a parte mais con-

do ano de 2020 será, inevitavelmente, preenchida por

siderável da obra realizada em 2020, para se perceber

todas as consequências provocadas pela pandemia de

que Setúbal não parou.

Covid-19 e do que, coletivamente, fizemos para comba-

Outro exemplo notório da permanente transformação

ter esta ameaça global à existência humana.

da cidade e do concelho são as obras da Avenida dos

As consequências provocadas pelo vírus vão muito para

Combatentes, dotando esta via estruturante da cidade

lá do número de infetados e de mortos e manter-se-ão

de novas condições de circulação automóvel e pedonal.

presentes por muitos anos nas nossas economias, mas,

Ao longo das páginas deste anuário relatam-se os exem-

acima de tudo, nas nossas vidas pessoais e na forma

plos do muito que se fez e se continua a fazer, assim

como nos iremos relacionar uns com os outros.

como se relata o intenso trabalho municipal para reduzir

Os gestos de proximidade a que tão habituados está-

os efeitos nocivos da pandemia.

vamos deram lugar a um distanciamento autoimposto

Conta-se o que fizeram as equipas de trabalhadores da

como forma de proteção, o convívio social alargado foi

autarquia que estão na primeira linha do combate ao ví-

substituído pelo regresso aos mais reduzidos núcleos

rus, o trabalho daqueles que, em plena pandemia, en-

de relações familiares e até andar na rua passou a ser

tregam bens essenciais aos que estão isolados em casa

diferente.

por causa da doença, que verificam o cumprimento de

Claro que tudo voltará à normalidade, ainda que tudo

regras em lares de idosos, daqueles que continuam a

passe a ser diferente a partir de agora.

assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sem

Viveremos, sem dúvida, uma nova normalidade.

os quais nenhum de nós pode viver, desde a recolha de

O trabalho realizado em 2020 pela Câmara Municipal de

lixo à manutenção das infraestruturas urbanas essen-

Setúbal foi, inevitavelmente, condicionado por esta nova

ciais.

normalidade. Projetos houve que se atrasaram, outros

Esses são os protagonistas deste anuário.

que foram interrompidos, outros que não arrancaram.

Uma palavra de especial agradecimento é também de-

No entanto, o volume de trabalho realizado, como se

vida a todos os profissionais de saúde, que continuam a

constata neste anuário, continua a ser incomensurável e

dar o seu melhor para nos proteger. De enorme agrade-

em todas as áreas da atividade municipal.

cimento

O melhor exemplo desta enorme vontade de manter a

A todos e a todas, a Câmara Municipal de Setúbal agra-

cidade e o concelho em funcionamento será, porventu-

dece.

ra, a reabertura do Museu de Setúbal e do Convento de
Jesus, depois de anos de obras lideradas pela autarquia.

Muito obrigada!

Mas há mais. Basta olhar para o Terminal Intermodal da
Praça do Brasil, que deverá estar concluído até ao fim do

Presidente Maria das Dores Meira
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