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CâMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

TURISMO

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

Casa do Turismo
Praça de Bocage
915 174 442

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

ESPAçOS CULTURAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casa-Memória Joana Luísa
e Sebastião da Gama 
Rua José Augusto Coelho, 105
Vila Nogueira de Azeitão
969 754 510

Casa das Imagens Lauro António
– Biblioteca, Mediateca e Arquivo
Rua da Velha Alfândega, 8
969 754 116

EqUIPAMENTOS
DESPORTIVOS

Complexo Piscinas das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 729 600

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

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

Complexo Municipal de Atletismo
Estrada Vale da Rosa
265 793 980

Pavilhão Municipal das Manteigadas
Via Cabeço da Bolota
265 739 890

Pavilhão João dos Santos
Rua Batalha do Viso
265 573 212

UTILIDADE PÚBLICA

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

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

URGêNCIAS

SOS 112

Intoxicações
217 950 143

SOS Criança
808 242 400

Linha Saúde 24
808 242 424

Centro Hospitalar de Setúbal
265 549 000

Hospital Ortopédico do Outão
265 543 900

Companhia Bombeiros Sapadores
265 522 122

Linha Verde CBSS
800 212 216

Bombeiros Voluntários de Setúbal
265 538 090

Proteção Civil
265 739 330

Proteção à Floresta
117

Capitania do Porto de Setúbal
265 548 270

Comissão Proteção Crianças
e Jovens de Setúbal
265 550 600

PSP
265 522 018

GNR
265 522 022
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4 PRIMEIRO PLANO Concelho está vivo e dinâmico com projetos estruturantes que marcam o presente e colocam os olhos 
no futuro. Em todo o território, o município afirma-se, com orgulho, moderno e pujante, graças a equipamentos que dão mais 
cultura, desporto e turismo e a uma empreitada de requalificação do espaço público.
20 PLANO CENTRAL Desafios postos pela Covid-19 são muitos, as dificuldades, enormes, mas baixar os braços nunca foi 
solução. Nesta luta que dura há ano e meio, o município respondeu, dentro das suas competências, com um plano rigoroso     
de combate. Desmultiplicou-se, também, no apoio à população. 
24 LOCAL qualidade do trabalho municipal continua a ser reconhecido e, prova disso, são os prémios que recebe.                      
O esforço prossegue em várias frentes, desde o apoio ao movimento associativo até ao desenvolvimento de ações de cariz 
social. Os caminhos pela paz e contra a violência infantil percorrem-se no concelho.
27 EDUCAÇÃO Escolas estão mais seguras, com amianto removido e coberturas renovadas. Nas Laranjeiras, a biblioteca 
ganhou espaço e conforto. Um ciclo de seminários deu lugar à habitual conferência sobre educação, debatendo a importância 
de uma cidade educadora na promoção da cidadania e liberdade.
28 AMBIENTE Embalagens de peixe e cinzas de grelhadores dos restaurantes têm destino apropriado, fruto de uma solução 
original da autarquia. Setúbal está também na vanguarda da recolha seletiva de resíduos orgânicos ou biorresíduos. As estações 
de medição do ar fornecem agora dados também à população. 
30 SEGURANÇA Raposa Salvador está alerta para o problema das alterações climáticas, o qual também dispõe de planos 
locais de ação. Câmara limpa terrenos para prevenir fogos florestais, mesmo quando os proprietários estão em falta, e cria 
plataforma em torno da redução de risco de catástrofes para agregar entidades.
32 DESPORTO Setúbal tem as águas abertas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas o Japão é também destino de atletas com 
forte ligação ao concelho. Um deles, Pedro Pichardo, recebeu uma distinção especial, uma Medalha da Cidade, assim como        
o centenário São Domingos Futebol Clube, galardoado com prata. 
34 CULTURA Eventos culturais ajustam-se às dificuldades postas pela pandemia, decorrendo entre palcos físicos e virtuais. 
Um mural metropolitano também ajuda à causa cultural. A Câmara Municipal de Setúbal decidiu dar um apoio assinalável          
à criação artística num projeto de bolsas de dimensão nacional.
36 TURISMO Saberes e sabores fazem-se sentir na internet. A Casa da Baía, que completa 10 anos, é vista como Marca de 
Excelência, e o projeto Setúbal Terra de Peixe é uma referência em promoção turística. Enquanto a ostra setubalense delicia 
Cascais, um gato gigante passeia-se, vaidoso, pelo telhado da Casa do Turismo.
38 SAÚDE Fórum recolhe inúmeros contributos para se construir um território mais saudável, com a identificação de 
necessidades e a apresentação de soluções. Município substitui-se ao Estado para que Azeitão tenha um novo centro de saúde.         
Os mais novos podem ficar descansados porque têm um hospital que não mete medo.
39 CIDADANIA Arte urbana continua a florescer no Nosso Bairro, Nossa Cidade, criatividade artística que é tema de um 
livro num território que inspira um documentário no Porto. A Bela Vista promove as artes performativas, numa estratégia que 
enche de brio os moradores, incluindo os mais novos, na Páscoa com férias online. 
40 PLANO SEGUNTE Forte de Albarquel prepara reabertura, com promessa de surpreender visitantes. Já os animais sem 
rumo passam a ter um espaço renovado, com condições de acolhimento acrescidas, a Casa da Bicharada. A postos está também 
o Interface de Transportes de Setúbal, que junta autocarros e comboios.
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Esta será a última edição do Jornal Municipal antes das próximas eleições autárquicas e, por isso,

a última vez que me dirijo a todos e a todas as munícipes setubalenses por esta via.

Não é uma despedida, porque estarei sempre aqui. 

Setúbal ocupa lugar especial no meu coração há muitas décadas, mas a verdade é que os últimos 

vinte anos em que tive responsabilidades no governo do concelho foram, sem sombra de dúvida, 

os que mais compensadores.

Nas últimas duas décadas tive a oportunidade de sonhar uma cidade, de imaginar como 

poderíamos, coletivamente, viver melhor neste território. O melhor de tudo é que pude concretizar, 

com todos os que me acompanharam, boa parte desses sonhos. Nada é mais compensador do que 

esse sentimento de dever cumprido. Esse sentimento de que pudemos ser úteis aos outros e, com 

eles, deixar marca duradoura que se prolongará no tempo muito para lá das nossas vidas.

Fizemos, nestes anos, mais cidade, construímos Mais Setúbal. Agora, é preciso continuar.

Passadas quase duas décadas desde a minha chegada a esta autarquia, 

primeiro como vereadora e depois como presidente, eleita três vezes 

sempre com maiorias expressivas, há duas ou três coisas que podemos 

perguntar a todos os que vivem nesta terra, de Azeitão à Gâmbia.

A primeira de todas é se se pode negar que a cidade, que o concelho 

é hoje mais atrativo, mais limpo, mais moderno, Mais Setúbal?

Posso também perguntar, e deixar a todos os setubalenses 

e azeitonenses a responsabilidade de responder, se o processo de desenvolvimento que encetámos 

nestas duas últimas décadas transformou Setúbal muito positivamente, transformação que nos traz 

cada vez mais investimento e mais emprego?

Pergunto se hoje a autoestima dos setubalenses é mais elevada, também graças ao esforço feito 

de melhorar a cidade e todo o concelho?

Pergunto se é verdade que apenas se invista no centro da cidade, quando promovemos obras 

de grande dimensão na transformação de bairros como o Casal das Figueiras, Pescadores 

ou Bela Vista?

Pergunto também a todos os que partilham esta terra sadina se a construção de um novo interface 

rodoferroviário é apenas uma obra de embelezamento ou, pelo contrário, é uma obra estrutural 

que visa a criação de melhores condições de mobilidade para todos?

Pergunto se as bacias de retenção da Várzea são uma obra de embelezamento ou, pelo contrário, 

são uma obra desejada e necessária de há muito para minorar o problema das cheias na cidade 

e para contribuir para a qualificação de um forte pulmão urbano?

Olhe-se o que é hoje a nossa zona ribeirinha, do Parque Urbano de Albarquel à Doca do Comércio, 

e faça-se o jogo das diferenças entre o que era aquela zona há vinte anos e o que é hoje. 

Pergunto aos setubalenses, aos azeitonenses, aos praienses, aos que vivem na Gâmbia, nas Pontes, 

no Alto da Guerra, no Faralhão, nas Praias do Sado se hoje Setúbal é um concelho mais qualificado? 

Estas são as perguntas que deixo, questões que conduzem ao legado que ajudei a construir com 

extraordinário conjunto de homens e mulheres que comigo partilharam estes quase vinte anos 

de intenso trabalho.

Agradeço a todos e a todas as que nas juntas de freguesia ajudaram a reposicionar Setúbal ou, como 

sempre gostei de dizer, a voltar a pôr Setúbal no Mapa. No mapa do desenvolvimento, da justiça, 

da solidariedade que Abril nos ofereceu.

Esta tem sido uma viagem longa, de muito trabalho, muita alegria, feita de muitas etapas. 

É uma viagem que vou continuar. que será continuada por outros aqui em Setúbal.

quanto a mim, podem contar comigo sempre que precisem. 

Setúbal está sempre no meu coração.

Perguntas aos 
Setubalenses

quanto a mim, podem 
contar comigo sempre 

que precisem

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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Atrativo, moderno e com acrescida qualidade de vida. O concelho prossegue na rota da revolução transformadora que 
tem pautado, nos últimos anos, o pulsar de um território contemporâneo, capaz de se reinventar e de responder às ne-
cessidades da população. Um esforço municipal, concretizado com uma gestão de proximidade, no âmbito do espírito 
de município participado, assente numa visão estratégica global com investimento público, impulsionador de investi-
mento privado, que alia planeamento, rigor e sustentabilidade à ambição e a um desígnio inabaláveis de fazer cada vez 
mais e melhor. Um trabalho que vai da cidade a Azeitão, freguesia a freguesia, bairro a bairro, rua a rua, nas mais variadas 
esferas de intervenção. De uma ponta à outra, o concelho é modelo de renovação salutar, como é exemplo o mais  recente 
conjunto de edifícios e de obras de requalificação do espaço público executadas pela Câmara Municipal de Setúbal nos 
últimos meses, inauguradas em diferentes datas, algumas nas comemorações do 25 de Abril. No espetro cultural, nasceu 
a Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama, em Vila Nogueira de Azeitão, assim como a Casa das Imagens Lauro 
António, instalada no centro histórico setubalense. Reabilitadas foram a histórica Casa das quatro Cabeças, no coração 
do Troino, e a Sala do Município, nos Paços do Concelho. Na vertente desportiva, realce para as aberturas do insuperável 
Centro Desportivo Municipal Supera Setúbal, na Praça de Portugal, e do Centro Municipal de Natação de Águas Abertas, 
instalado no Parque Urbano de Albarquel. A estes juntam-se intervenções urbanísticas estruturantes para beneficiação 
do espaço público, como obras que servem a população e outras que contribuem para o orgulho local e o aumento do 
prestígio externo.

Revolução urbana
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Na Praça de Portugal, um edifício imponente, 
de arquitetura contemporânea, acolhe o Cen-
tro Desportivo Municipal Supera Setúbal, um 
investimento de nove milhões de euros que 
trouxe ao concelho uma das mais modernas e 
avançadas instalações desportivas do mundo.
“Estas são as melhores instalações que temos, das 
cerca de 50 existentes na Península Ibérica, e são, 
certamente, as mais evoluídas da Europa e não 
tenho dúvidas de que do mundo também”, afir-
mou o presidente do Grupo Supera, Guiller-
mo Ampuero, a 11 de abril, na inauguração do 
equipamento.
A infraestrutura desportiva de que a Câmara 
Municipal é titular e que cedeu a gestão, numa 
concessão a quarenta anos, ao Grupo Supera, 
com perto de 10 mil metros quadrados, está 
preparada com tecnologia de ponta capaz de 
adaptar os programas de treinos às necessida-
des individuais de cada utilizador.
O novo centro desportivo inclui piscina cli-
matizada de seis pistas, outra, também clima-
tizada, para aprendizagem, spa com jacuzzi, 
sauna, banho turco e duches multissetoriais 

O Centro Municipal de Natação de Águas 
Abertas de Setúbal abriu a 11 de abril à ativi-
dade física e desportiva, com inscrições dis-
poníveis a todos os interessados.
O vereador da Câmara Municipal com o pe-
louro do Desporto, Pedro Pina, marcou pre-
sença no equipamento, localizado no Parque 
Urbano de Albarquel, para uma sessão sim-
bólica de natação que assinalou a abertura da 
atividade.
“O Centro Municipal de Natação de Águas Aber-
tas dá sentido à estratégia municipal de desen-
volvimento do desporto, utilizando o rio Sado 

Centro municipal com águas abertas à natação 
como um dos principais equipamentos para a 
promoção da atividade física e desportiva da ci-
dade”, sublinhou.
O centro, inaugurado a 15 de setembro de 
2020, num investimento de 75 mil euros, 
fruto de uma parceria entre a autarquia e o 
Grupo Supera, reúne uma série de valên-
cias que facilitam a prática da modalidade 
de natação em águas abertas, seja a título 
individual ou coletivo, bem como nas com-
ponentes formativa, de recreio e de treino 
competitivo.
Já com várias inscrições de utentes realiza-

das, proporciona condições adequadas para 
a preparação de atletas, tendo sido escolhido, 
por exemplo, pelo Remo Clube Lusitano para 
o treino regular da equipa de triatlo.
Nesta fase inicial, está a funcionar às segun-
das, quartas e sextas-feiras, num horário 
com dois períodos, das 10h00 às 14h00 e das 
15h30 às 18h00. Aos sábados, abre de ma-
nhã, das 09h00 às 12h30.
As inscrições devem ser feitas no local e con-
templam cartão de utente, seguro desportivo 
e taxa de utilização dos serviços do centro.
Os utilizadores devem usar os seus próprios 

fatos isotérmicos e restante material neces-
sário à prática da natação. O centro coloca à 
disposição boias de sinalização, equipamen-
to obrigatório para esta modalidade.
Mais informações podem ser obtidas pelo te-
lefone 969 754 511 ou no endereço eletrónico 
centroaguasabertas@mun-setubal.pt.
O equipamento insere-se na política que tem 
vindo a ser implementada com o objetivo de 
devolver o rio à cidade e de criar condições 
para a promoção da atividade física em espa-
ços naturais, fomentando a utilização do Sado 
enquanto local de treino e prática desportiva.

Desporto avançado
A cidade conta com uma 

das mais modernas e 
avançadas instalações 
desportivas do mundo. 

É o Centro Desportivo 
Municipal Supera 

Setúbal, com perto de 10 
mil metros quadrados 
dedicados à atividade 

física e ao lazer. Um 
investimento qualificador 
que também impulsionou 

requalificações e 
permitiu construir novos 

equipamentos no concelho

e bitérmicos, além de mais uma piscina, ao 
ar livre, igualmente com seis pistas e zona re-
creativa.
quatro salas permitem aulas de grupo nos 
mais diferentes géneros desportivos e a sala 
de fitness, com mais de mil metros quadra-
dos, proporciona a oferta mais completa pos-
sível na atualidade para a realização de treinos 
mediante as necessidades dos utilizadores.
Além de solário e balneários masculino, fe-
minino e para crianças, o equipamento, com 
parqueamento subterrâneo com capacidade 
para 132 veículos, dispõe de ludoteca espe-
cialmente preparada para entreter crianças 
enquanto os encarregados de educação utili-
zam os diferentes serviços.
A presidente do município, Maria das Dores 
Meira, sublinhou que o centro representa “um 
passo fundamental para a prática desportiva 
ainda mais saudável no concelho”, classifican-
do a nova infraestrutura como “uma enorme 
mais-valia”.
Na inauguração, que contou com a presença 
do vereador do Desporto, Pedro Pina, de res-

tantes membros do Executivo municipal, bem 
como do presidente da Assembleia Municipal 
de Setúbal, André Martins, entre outros, a 
autarca enalteceu que o grupo espanhol su-
plantou, em 400 mil euros, as contrapartidas 
definidas em um milhão de euros.
“Foi possível recuperar e reabilitar todas as facha-
das da Urbanização Chesetubal, na Praça de Por-
tugal, recuperar o Complexo de Ténis de Vanicelos, 
colocar novo relvado sintético no Campo Munici-
pal de Futebol de Onze Vítor Batista e instalar rel-
vado sintético no polidesportivo das Amoreiras.”
Acrescentou a construção do Centro Muni-
cipal de Natação de Águas Abertas, o lança-
mento do Plano Municipal de Desenvolvi-
mento da Vela, através do qual o Clube Naval 
Setubalense recebeu 16 embarcações novas da 
classe Laser, e a aquisição de equipamentos e 
infraestruturas de apoio a atividades náuticas.
As contrapartidas incluíram, ainda, a recupe-
ração de toda a zona envolvente ao centro des-
portivo, criando novos arruamentos, zonas 
verdes e estacionamento de superfície para 
moradores e utilizadores.
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A conceção moderna e arrojada 
marca a remodelada e ampliada 
Sala do Município, no piso térreo 
dos Paços do Concelho, inaugurada 
a 19 de abril, nas comemorações do 
161.º aniversário da elevação de Se-
túbal a cidade. 
Embora a Sala do Município apre-
sente aquisições recentes e mostre 
peças que já estavam neste espaço, 
o que principalmente a distingue é, 
além do aumento da área, o apro-
veitamento da luminosidade na-
tural, o melhoramento do tom das 
paredes, a preservação de docu-
mentos antigos e o novo mobiliário.
A remodelação, que incluiu a colo-
cação de um ecrã tátil multimédia, 
com componente pedagógica e pelo 
qual os visitantes são conduzidos 
pela história de Setúbal, resultou de 
um projeto decorativo da própria 
autarquia.
Os cerca de 50 presidentes da au-
tarquia, de 1733 à atualidade, que 

Sala renovada revela município 
contribuíram para a construção da 
identidade setubalense e a sim-
bologia do brasão e das medalhas 
honoríficas, bem como as relações 
de cooperação com vários países 
continuam a figurar na sala, mas 
agora com letras identificativas de 
cor dourada.
Já no espaço contíguo, localizado ao 
lado da entrada principal dos Paços 
do Concelho, a loja Coisas de Se-
túbal foi desativada com a abertura 
da Casa do Turismo, o que permitiu 
aumentar a área da Sala do Municí-
pio, para expor os principais pré-
mios recebidos nos últimos anos.
“Decidimos colocar aqui tudo o que são 
diplomas e prémios que o município 
tem vindo a ganhar nos últimos anos. 
Estes prémios estavam concentrados 
na Casa da Baía. Já estavam muito 
apertados. Merecem ser vistos porque 
fazem parte do orgulho setubalense”, 
indicou a presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, em visita, 

com a presença do Executivo, do 
presidente da Assembleia Munici-
pal de Setúbal, André Martins, e de 
presidentes de juntas de freguesia.
As comemorações da elevação de 
Setúbal a cidade incluíram ainda o 
lançamento da nova publicação da 
Câmara Municipal “Sabia que?...”, 
na qual estão compilados factos, 
curiosidades e acontecimentos 
ocorridos no concelho desde que há 
registos.
“Está aqui uma série de curiosidades 
extremamente importantes que acho 
que devem ficar na memória dos setu-
balenses e que faziam parte da tradi-
ção oral”, indicou Maria das Dores 
Meira.
As comemorações contaram ainda 
com a habitual cerimónia de has-
tear da bandeira do município em 
frente dos Paços do Concelho, an-
tecedida de um momento em que 
João Mendonza cantou o Hino do 
Município.

Imagens em espaço de cultura
Lauro António doou a 

Setúbal um conjunto de 
mais de 50 mil artigos, 
de distintos conteúdos, 

associados ao cinema 
e ao audiovisual. A 

autarquia transformou 
esse material no acervo 

de um novo espaço 
cultural, a Casa das 
Imagens, que agora 

está ao serviço da 
comunidade

A Casa das Imagens Lauro António 
– Biblioteca, Mediateca e Arquivo, 
inaugurada a 8 de maio, partilha uma 
parte significativa do arquivo pessoal 
do cineasta e crítico de cinema.
O novo equipamento cultural está 
localizado no número 8 da Rua da 
Velha Alfândega, edifício requalifi-
cado para receber o acervo doado por 
Lauro António ao município, com 
perto de 50 mil peças, em diferentes 
conteúdos, relacionadas com os au-
diovisuais.
Uma biblioteca possui publicações 
de cinema, audiovisuais e televisão, 
assim como de banda desenhada e 
cartoons, revistas especializadas de 
cinematografia, enciclopédias gerais 
e obras generalistas.
O equipamento está ainda dotado 
de uma mediateca com uma coleção 
de filmes com 1500 cassetes VHS e 
10 mil DVD e Blu-Ray, além de CD, 
discos em vinil, cassetes-áudio, car-
tazes, fotografias e material publici-
tário de filmes.
Entre as várias peças expostas, con-

tam-se a placa exterior do Cinema 
Condes, um anúncio luminoso do 
Cinema de Cascais, a placa de saída 
do Cinema Odéon, a coleção de Bo-
necos de Estremoz, uma máquina 
para ver fotografias em vidro, vários 
carregadores de fotografias e textos 
originais manuscritos e datilogra-
fados.
Uma máquina de escrever, o tripé 
utilizado, em 1980, na rodagem do 
filme “Manhã Submersa” e alguns 
dos inúmeros prémios que Lauro 

António recebeu ao longo da carreira 
também estão presentes.
O novo equipamento cultural pro-
move, igualmente, exposições inti-
mistas, a primeira das quais dedica-
da ao filme “Manhã Submersa”, bem 
como exibições de filmes antigos 
para crianças e de ciclos temáticos 
e tertúlias com atores, produtores e 
realizadores.
Alguns ciclos temáticos são acom-
panhados do lançamento de um li-
vro, editado pela Câmara Municipal 

das Dores Meira, considera que este é 
um investimento do qual a autarquia 
se orgulha, pois constitui “mais um 
passo na criação de uma cidade onde a 
cultura faz parte da vida de todos”.
A autarca espera que a Casa das 
Imagens seja um “ponto de passagem 
obrigatória para todos os que gostam de 
cinema”, desejo partilhado por Lauro 
António, presente na inauguração.
“Será muito bom para mim se esta casa 
for fruída pelos setubalenses, e não só. 
Está aberta a todos os que a queiram 
visitar e desejo muito que, através do 
acervo que disponibiliza, possa sensi-
bilizar, sobretudo os mais pequenos, 
para o gosto pelo cinema”, indicou o 
cineasta.
Lauro António explicou as razões pe-
las quais escolheu Setúbal para doar 
parte do arquivo pessoal que colecio-
nou durante toda a vida. “Quando falei 
com a senhora presidente na possibili-
dade de doar ao município o meu acervo 
para ser partilhado com o público, ela 
mostrou logo um grande interesse. Se 
eu já tinha vontade de escolher Setúbal, 
nesse momento tive a certeza.”
Outra razão deve-se à “proximidade 
aos setubalenses” proporcionada pelo 
projeto Lauro António Masterclass, 
com sessões comentadas, gratuitas, 
todas as segundas-feiras no Fórum 
Municipal Luída Todi, em que “o inte-
resse demonstrado pelo público tem sido 
muito reconfortante”.
A Casa das Imagens Lauro António 
– Biblioteca, Mediateca e Arquivo, a 
funcionar de segunda a sexta-feira 
das 10h00 às 18h00 e ao sábado das 
14h00 às 18h00, tem por missão a 
recolha, proteção, preservação, con-
servação, divulgação e dinamização 
do património audiovisual, promo-
vendo em permanência a construção 
do conhecimento sobre a sua histó-
ria, atualidade e futuro. 

de Setúbal, no qual Lauro António 
partilha conhecimentos sobre várias 
épocas do cinema. 
A primeira obra, “Alguns Momen-
tos-Chave do Filme Negro Norte-A-
mericano”, apresentada na inau-
guração, aborda os aspetos mais 
significativos e particulares desse 
período do cinema das décadas de 
40 e 50, os seus filmes e os seus pro-
tagonistas, além de fazer um enqua-
dramento social da época. 
A presidente do município, Maria 
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Casa partilha poesia de amor
A vida e obra de Sebastião da Gama é evocada no coração de Vila Nogueira de Azeitão, numa casa-memória dedicada em exclusivo 
ao poeta e professor e, também, à mulher, principal responsável pela divulgação do seu legado. É um centro museológico, com coleções 
inéditas, obras literárias e objetos pessoais, no qual a cultura se alia à investigação académica 

O azul da fachada do número 105 
da Rua Augusto Coelho, em Vila 
Nogueira de Azeitão, salta à vista. É 
a nova Casa-Memória Joana Luísa 
e Sebastião da Gama, inaugurada 
a 10 de abril, que reúne coleções 
inéditas, o espólio literário e ob-
jetos pessoais do poeta e professor.
O novo equipamento de reforço 
da oferta cultural no concelho, já 
aberto ao público, está instalado 
na casa onde viveu Joana Luísa da 
Gama, viúva do poeta, falecida em 
2014, que doou o imóvel, em tes-
tamento, à Associação Cultural 
Sebastião da Gama.
A Câmara Municipal, por pro-
tocolo, investiu mais de 140 mil 
euros na recuperação do edifício, 
enquanto a Junta de Freguesia de 
Azeitão ficou responsável pela 
aquisição do mobiliário e equipa-
mento, num esforço superior a 20 
mil euros.
Ao destacar que o imóvel foi trans-
formado num centro museológico 
com exposição de artigos e mate-
rial de investigação, a presidente 
do município, Maria das Dores 
Meira, realçou que este é “um con-
tributo decisivo para a obra de Sebas-

tião da Gama e para a preservação da 
sua memória e da mulher que sempre 
esteve com ele”.
A inauguração, que contou com a 
leitura de poemas pela atriz Ma-
nuela Couto, incluiu visitas guia-
das com grupos pequenos, o pri-
meiro com explicações de João 
Reis Ribeiro, da Associação Cultu-
ral Sebastião da Gama, grande co-
nhecedor da vida e obra do poeta.
“A Associação Cultural Sebastião da 
Gama tudo fez para que a memória 
do poeta continue viva e, por isso, 
deixamos o agradecimento a todos 
que se empenharam neste projeto. 
Agradecemos a Sebastião da Gama 
e a Joana Luísa por nos lembrarem 
sempre que podemos sonhar, porque 
pelo sonho é que vamos”, sublinhou 
Maria das Dores Meira.

Centro museológico

O equipamento cultural tem, no 
piso inferior, uma linha cronoló-
gica com datas e informações im-
portantes sobre Sebastião da Gama 
e Joana Luísa, além de fotografias.
Há ainda uma exposição com di-
versos artigos, como objetos pes-

soais pertencentes ao poeta, caso 
de uma pasta em cabedal, caneta e 
lapiseira, além de fitas académicas 
pela conclusão da licenciatura em 
Filologia Românica na Faculdade 
de Letras de Lisboa, com dedica-
tórias e assinaturas de diversos 
colegas, como David Mourão-Fer-
reira, Luís Amaro e Andrée Crabbé 
Rocha.
A gravata mais utilizada por Sebas-
tião da Gama, uma agenda e lista de 
contactos de bolso, e diplomas ho-
noríficos entregues pela autarquia 
ao poeta e a Joana Luísa também 
podem ser apreciados pelo público 
nesta mostra, que, regularmente, 
substitui os artigos expostos.
No Centro de Documentação, lo-
calizado no primeiro piso, há di-
versas obras literárias, entre elas 
a primeira versão, inédita, do poe-
ma “Pelo sonho é que vamos”, sen-
do que a maior parte dos artigos 
se encontra numa estante inglesa 
mandada fazer para o Consula-
do de Portugal em Liverpool por 
Manuel Fran Paxeco, doada, pos-
teriormente, por Maria Rosa Pa-
checo Machado, neta do jornalista, 
escritor e professor setubalense, à 

Associação Cultural Sebastião da 
Gama.
A Casa-Memória Joana Luísa e 
Sebastião da Gama funciona, no 
horário de inverno, de 16 de se-
tembro a 31 de maio, de terça a 
sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00 e, aos sábados 
e domingos, das 14h00 às 18h00. 
No período de verão, entre 1 de 
junho e 15 de setembro, o horário 
altera-se apenas aos sábados e do-
mingos, passando a ser das 15h00 
às 19h00.
Para informações e marcações 
devem ser utilizados os contactos 
969 754 510, casamemoriasgama@
mun-setubal.pt e acsgama@sapo.
pt.

Memória evocada

A cerimónia de 10 de abril, data em 
que o homenageado faria 97 anos, 
teve início com a deposição de co-
roas de flores na estátua do poeta, 
pelo Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa e pelas presidentes da 
Câmara Municipal, Maria das Do-
res Meira, da Junta de Freguesia 
de Azeitão, Celestina Neves, e da 

Associação Cultural Sebastião da 
Gama, Alexandrina Pereira.
A comitiva, em que se incluíam 
ainda, entre outras individualida-
des, o presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal, André Mar-
tins, o bispo D. José Ornelas e ve-
readores, seguiu a pé para a nova 
Casa-Memória Joana Luísa e Se-
bastião da Gama.
Num discurso de homenagem ao 
poeta de Azeitão, falecido a 7 de 
fevereiro de 1952, com apenas 27 
anos, o Presidente da República 
referiu que “poucos deixaram uma 
memória tão indelével do seu tempo”.
O chefe de Estado salientou que, 
“mais do que a receção crítica ou do 
que o estatuto de Sebastião da Gama 
na poesia portuguesa, o que impres-
siona, quase sete décadas após a sua 
morte, é a persistência da imagem de 
um homem bom”.
A presidente da Câmara Municipal 
sublinhou que celebrar Sebastião 
da Gama é celebrar Setúbal e a Ar-
rábida. “Por ele glorificamos o que 
nos define como setubalenses, por ele 
damos a ver aos outros o que nos une 
profundamente à nossa cidade e à 
‘serra-mãe’, que, como ele, amamos.”
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afirmação de um concelho mais 
moderno e atrativo, resultado da 
estratégia promovida pela Câmara 
Municipal nas últimas duas déca-
das, foi destacada nas comemora-
ções dos 47 anos da Revolução dos 
Cravos.
“É a democracia conquistada em 1974, 
esse bem inalienável que celebramos, 
que me permite perguntar a todos os 
que habitam Setúbal se podem negar 
que a cidade, que o concelho é hoje 
mais atrativo, mais limpo, mais mo-
derno?”, questionou a presidente da 
autarquia, Maria das Dores Meira, 
na sessão solene da Assembleia Mu-
nicipal de Setúbal, a 25 de abril, no 
Fórum Luísa Todi.
Na última intervenção enquanto 

Comemoração da Liberdade
exalta cidade moderna

A festa dos 47 anos 
da Liberdade foi 

a todo o concelho, 
que se afirma cada 
vez mais moderno, 

atrativo e com melhor 
qualidade de vida. 

Uma transformação 
inédita, a continuar 
no futuro, exaltada 

na sessão solene 
da Assembleia 
Municipal, na 

qual foi prestado 
um tributo a Ary 

dos Santos. Uma 
comemoração 

também feita de 
cultura para mostrar, 
uma vez mais, que em 

Setúbal o 25 de Abril 
é de todos

presidente do município setuba-
lense numa cerimónia do Dia da 
Liberdade, Maria das Dores Meira 
destacou que as políticas e os inves-
timentos municipais dos últimos 
anos permitiram transformar Se-
túbal em diversas áreas, “depois de 
décadas de estagnação”.
A estratégia de desenvolvimento do 
concelho não se cingiu apenas ao 
centro da cidade, uma vez que foram 
promovidas “obras de grande dimen-
são” que proporcionam qualidade 
de vida acrescida em bairros como 
Casal das Figueiras, Grito do Povo, 
Pescadores e Bela Vista.
O projeto das bacias de retenção da 
Várzea, que minorou o problema das 
cheias na cidade e contribuiu para a 

qualificação de um forte pulmão ur-
bano, o Interface de Transportes de 
Setúbal, em fase final construção, e 
a requalificação do parque escolar 
foram investimentos estruturantes 
vincados pela autarca.
A qualificação urbana e a moder-
nização do concelho estão paten-
tes, igualmente, em três projetos 
inaugurados no 25 de Abril, a Fonte 
Génesis, na nova rotunda junto ao 
Hospital de São Bernardo, a rotunda 
Árvore Flores da Arrábida, e o mural 
Fauna Marítima do Estuário do Sado 
(ver págs. 10 e 11). 

Futuro comum

Na sessão solene, Maria das Dores 

A
Meira agradeceu ao presidente da 
Assembleia Municipal de Setúbal 
por a ter acompanhado neste cami-
nho comum de desenvolvimento o 
concelho.
Para André Martins, foi a “qualidade 
do trabalho autárquico” desenvolvido 
que motivou “forte e convicto apoio 
eleitoral das populações, que reconhe-
ceram as capacidades de quem gover-
na o concelho”, daí que aponte a “exi-
gência” de dar continuidade a este 
processo de desenvolvimento.
Tendo em conta a visão de futuro 
definida, destacou a importância da 
resolução de problemas no quadro 
da Estratégia Local de Habitação, 
através do Acordo de Colaboração 
celebrado a 24 de fevereiro com 
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o Estado, no âmbito do Programa 
1.º  Direito, para reabilitação de edi-
fícios habitacionais públicos. 
No setor dos Transportes, André 
Martins realçou a decisão dos mu-
nicípios da Área Metropolitana de 
Lisboa, em que se inclui Setúbal, de 
assumirem a gestão do sistema pú-
blico metropolitano de transportes 
rodoviários, o que se traduz, a partir 
de setembro, em “muito significativas 
melhorias” na qualidade do serviço.
Já na área da Saúde, recordou “as 
sucessivas promessas feitas e não cum-
pridas pelos vários governos a propósito 
da necessária ampliação do Hospital 
de São Bernardo”. Alertou, também 
para os problemas nos centros de 
saúde, uma vez que estes equipa-

mentos “continuam sem as mínimas 
condições” e só o esforço da autarquia 
na cedência de terrenos e disponi-
bilização de meios financeiros per-
mitiu avançar com projetos como a 
Unidade de Saúde de Azeitão. 
A sessão solene contou com inter-
venções de representantes de todas 
as forças políticas com assento na 
Assembleia Municipal.

Luta homenageada

José Carlos Ary dos Santos foi ho-
menageado na sessão solene, com 
a atuação do coro dos alunos do 1.º 
ciclo da EB do Bairro Afonso Costa, 
em vídeo, e da soprano Ana Tomás 
acompanhada ao piano por Gonçalo 

Simões, que interpretaram três te-
mas de Ary dos Santos e um de José 
Afonso, enquanto no exterior atuou 
a banda da Sociedade Musical Ca-
pricho Setubalense.
As comemorações incluíram tam-
bém, na manhã de 25, a cerimónia 
protocolar de hastear da bandeira 
nos Paços do Concelho e a deposição 
de flores no monumento à resistên-
cia antifascista na Avenida Luísa 
Todi, com a União de Resistentes 
Antifascistas Portugueses.

Festa cultural

Os 47 anos da Revolução dos Cravos 
foram assinalados com uma festa 
cultural alargada a todo o concelho, 

com eventos para todos os públicos 
que celebraram a vida e a cultura, 
com música, exposições, cinema, 
teatro, conversas e apresentações 
literarárias.
Destaque, no dia 23 de abril, para o 
espetáculo “Abril é de Todos”, que 
levou ao palco do Luísa Todi perto 
de três dezenas de artistas e bandas, 
que interpretaram canções de in-
tervenção icónicas, num cruzamen-
to de diferentes estilos musicais.
Presente no evento, a presidente 
Maria das Dores Meira lembrou que 
a Cultura foi uma das áreas mais afe-
tadas por uma pandemia que “mos-
trou o quão frágil é este setor”, algo 
para que o município tem vindo a 
alertar com a defesa da consignação 

de 1 por cento do Orçamento do Es-
tado para a Cultura.
A festa de Abril contou ainda, en-
tre outros eventos musicais, com 
os espetáculos “Luta Livre”, projeto 
de Luís Varatojo, a 21, e “Grito de 
Liberdade”, com artistas setuba-
lenses, a 22, ambos no Fórum Luísa 
Todi.
Entre as inúmeras iniciativas, realce 
para a estreia, a 21, da peça de teatro 
“A Paz Perpétua”, pelo Teatro Estú-
dio Fontenova, em A Gráfica.
O programa comemorativo contou 
ainda com as exposições “Abril, 
Murais Mil”, na Casa do Largo, e 
“Litografia, uma arte em Setúbal”, 
patente até 30 de junho no Museu 
do Trabalho Michel Giacometti.
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HOMENAGEM. No Sado, o primeiro presidente eleito para a junta de freguesia local, Carmelindo Elias, foi homenageado, a título póstumo, com a atribuição do nome 
a um arruamento recentemente requalificado pelo município, agora com condignas condições de circulação, que aumenta a qualidade de vida da zona. Carmelindo 
Elias, nascido em 1936 e falecido em 2010, assumiu funções nas juntas de S. Sebastião e do Sado. Destacado ativista da Comissão de Utentes de Saúde do Sado e um dos 
contestatários da coincineração no Parque Natural da Arrábida, foi ainda deputado na Assembleia Municipal de Setúbal.

Concelho aumenta atratividade
Um conjunto de obras 
qualificadoras, muitas 
delas realizadas 
graças à delegação de 
competências, trouxe 
mais qualidade de 
vida ao concelho. Um 
trabalho em diferentes 
áreas e que vai a todo 
o território, freguesia a 
freguesia

Combatentes da Grande Guerra e 
22 de Dezembro.
Na nova rotunda na interseção da 
Avenida General Daniel de Sousa 
com a Avenida dos Combatentes, 
foi inaugurada a Árvore Flores da 
Arrábida, peça com oito metros de 
altura, em fibra de vidro, concebida 
pela autarquia, numa homenagem à 
riqueza e singularidade da flora ca-
racterística da serra.
A rotunda do Largo Miguel Bom-
barda, junto do Hospital de São 
Bernardo, também foi embelezada 
com uma peça de arte concebi-
da pelo ceramista e escultor russo 
Nikolay Amzov, assente numa fon-
te, intervenção que contribui para 

O processo transformador em cur-
so em todo o território com inter-
venções concluídas recentemente 
ou a decorrer foi observado nas 
 comemorações do 25 de Abril.
“Nunca é de mais recordar que Abril 
se fez para isto, para as pessoas terem 
uma vida diferente e melhor. E nós 
estamos a cumprir Abril”, afirmou a 
presidente do município, Maria das 
Dores Meia, no périplo de visitas ao 
conjunto de obras qualificadoras.
A atratividade urbana e a mobili-
dade rodoviária e pedonal saíram 
reforçadas numa intervenção es-
truturante, um investimento de 
perto de um milhão de euros, que 
deu nova imagem às avenidas dos 

a harmonização da imagem urbana 
da cidade.
A Fonte Génesis, construída pela 
empresa local 4x4 Multitrabalhos, 
é a base para três peças revestidas 
de elementos cerâmicos, com uma 
geometria fluída e inédita e uma 
gama variada de cores que fazem 
parte das sequências do artista liga-
das ao enigma alquímico da passa-
gem da esfera ao ovo.
Destaque ainda, na manhã de dia 
25, para a inauguração do mural 
Fauna Marítima do Estuário do 
Sado, no remate poente da Avenida 
Luísa Todi, um projeto expositivo 
de arte urbana, de exaltação da di-
versidade de espécies do rio, com 

réplicas de peixes acompanhadas 
de textos que explicam as caracte-
rísticas de cada um.

Território qualificado

No Casal das Figueiras, um novo 
espaço público, resultado de um in-
vestimento da autarquia de perto de 
50 mil euros, executado pela União 
das Freguesias de Setúbal, contri-
bui agora para a melhoria da quali-
dade de vida dos moradores locais.
Uma área descaraterizada junto da 
União Desportiva e Recreativa Ca-
sal das Figueiras que deu lugar a 
um parque de estacionamento para 
mais de duas dezenas de veículos, a 
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par de mais de 350 metros quadra-
dos de zonas de circulação pedonal. 
A sede do clube foi requalificada no 
exterior e no interior.
“É motivo de satisfação cada vez que 
cumprimos sonhos. Estas obras eram 
um desejo de todos, como muitos dos 
sonhos que o 25 de Abril tornou rea-
lidade”, destacou o presidente da 
União das Freguesias de Setúbal, 
Rui Canas.
Também o Bairro da Camarinha 
ganhou um espaço público requali-
ficado, com melhores condições de 
circulação pedonal e automóvel na 
Praceta Professor Hernâni Cidade 
e nas ruas Fernando Lopes-Graça, 
Adriano Correia de Oliveira, da Ca-
marinha e do Alecrim.
“Esta foi uma obra que deu resposta 
às necessidades dos moradores”, afir-
mou o presidente da Junta de São 
Sebastião, Nuno Costa, para depois 
acrescentar que a requalificação 

vai prosseguir nas pracetas Praceta 
Virgínia Rau e Arqueológica Lusi-
tana.
A festa da Liberdade também se 
fez em Brejos de Azeitão, com uma 
nova rotunda em homenagem à tra-
dição agrícola da região, criada na 
interseção formada pela EN10 com 
a Rua de São Gonçalo.
O hortelão de Brejos ganhou novo 
protagonismo e decora o novo nó 
giratório, que tem ao centro uma 
carroça, que pertencia ao antigo 
hortelão Agostinho Lopo. O veículo 
é puxado por um burro e, em cima, 
está a figura de um horticultor.
“No 25 de Abril, é bom viver o presen-
te, mas também o passado, que, em 
Brejos, passa por esta tradição. Há 
aqui muitas pessoas que ainda se 
lembram destas carroças a andarem 
pelas ruas”, salientou a presidente 
da Junta de Freguesia de Azeitão, 
Celestina  Neves.

A zona das Pontes, na freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, 
também ganhou mais qualidade de 
circulação e segurança, resultado de 
uma operação de repavimentação 
nas ruas dos Resistentes e da Junta, 
assim como num troço da Rua 1.º de 
Agosto, fruto de um investimento 
de 30 mil euros.
Na inauguração, o presidente da 
Junta de Freguesia de Gâmbia-Pon-
tes-Alto da Guerra, José Belchior, 
elogiou a importância da obra e 
revelou que no Dia Mundial do Am-
biente, a 5 de junho, é inaugurado 
um novo equipamento, o Parque 
Canino, na quinta da Amizade.

Mais cidade

Um novo auditório, com cerca de 
400 metros quadrados, resulta-
do de um investimento de 250 mil 
euros, com comparticipação da Câ-

mara, foi inaugurado no dia 26 pela 
Junta de Freguesia de São Sebastião.
As instalações do Auditório Bocage, 
localizadas na Avenida Nuno Ál-
vares, “oferecem a toda a população 
e, em particular, ao movimento as-
sociativo, à comunidade educativa e 
aos artistas locais um espaço cultural 
descentralizado e versátil para acolher 
as suas iniciativas”, destacou o pre-
sidente da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, Nuno Costa.
O edifício, com uma arquitetu-
ra sustentável e energeticamente 
eficiente, está equipado com sala 
de refeições, cozinha e instalações 
sanitárias, com um mural, no exte-
rior, intervencionado com arte ur-
bana pelo coletivo Explicit Citizens.
“Rejeito os argumentos daqueles que 
defendem que este auditório não de-
veria ter sido construído e que se devia 
canalizar esse investimento para ou-
tros apoios, esquecendo que esse apoio 

foi e continua a ser dado pela autar-
quia setubalense”, sublinhou Maria 
das Dores Meira.
Já na tarde de 27, Salvador Pereira 
Amália, antifascista empenhado na 
luta pela liberdade e pela democra-
cia, foi homenageado a título póstu-
mo, pela Câmara Municipal, com a 
atribuição do nome a uma rua.
Na inauguração do novo topóni-
mo, localizado entre a Urbanização 
Chesetubal, na Azeda, e uma das 
laterais do Centro Comercial Alegro 
Setúbal, a presidente do município 
recordou o resistente antifascista 
setubalense, membro do PCP.
“Dois dias depois da comemoração 
dos 47 anos da revolução de Abril, 
cumprimos o dever de homenagear um 
setubalense que, por via do seu comba-
te a um regime opressivo e obscuran-
tista, contribuiu, como outros que ao 
lado dele lutaram, para que, em Abril 
de 1974, o regime caísse de podre.”
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Modernidade 
de mãos dadas 
com o lazer
A modernidade caminha numa rota de futuro com mais qualidade de vida, 
com projetos inovadores que aliam o lazer à sustentabilidade. Enquanto 
aguarda oportunidades de financiamento, o Parque Urbano da Várzea, com 
novas toponímias, já faz parte do quotidiano dos setubalenses. Na Algodeia 
Norte, está em preparação um projeto de lazer, com diversas valências, 
incluindo hortas comunitárias

Setúbal continua imparável no 
processo transformador do territó-
rio, com uma estratégia de desen-
volvimento urbano que acrescen-
ta soluções de modernidade com 
mais qualidade de vida, segurança 
e lazer.
Caminhadas e jogging fazem pulsar 
o Parque Urbano da Várzea, que, 
embora ainda não esteja concluído, 
é já uma referência para as pessoas 
que o utilizam diariamente na prá-
tica desportiva e de lazer. 
São cerca de 2400 metros de per-
cursos pedonais criados no interior 
deste novo pulmão urbano que tem 
como principal função a retenção 
de águas, minimizando a ocorrên-
cia de cheias na cidade. 
A utilização deve, por isso, ser cui-
dadosa, evitando a passagem por 
zonas potencialmente inundáveis 
e os gabiões que integram a obra 
hidráulica de regularização das ri-
beiras da Figueira e do Livramento, 
executada na primeira fase de in-
tervenção na Várzea.
Ao longo do circuito pedonal é pos-
sível observar um espaço verde que 
já conta com cerca de 600 árvores e 
perto de dois mil arbustos, disper-
sos por uma área com 19 hectares e 
um perímetro de 2700 metros.
A segunda fase, a aguardar opor-
tunidades de financiamento para 

principal à praia, que, em termos 
de circulação automóvel, poderá 
apenas ser utilizado por viaturas de 
emergência e dos concessionários, 
são outras intervenções em curso.
A passagem pela Arrábida no âm-
bito desta iniciativa contemplou 
uma visita à Praia de Albarquel, 
eleita como a melhor “Praia + 
Acessível 2020” do país, resultado 
de um conjunto de investimentos 
qualificadores da autarquia.

Milhão assegurado

Um protocolo entre o município 
Setúbal e a APA vai alocar um mi-
lhão de euros ao projeto do Par-
que Urbano da Várzea para reforço 
da infraestrutura de prevenção de 
cheias na cidade.
A colaboração, firmada a 30 de 
abril, no Convento de São Fran-
cisco, em Coimbra, visa suportar 
intervenções que permitam uma 
melhor adaptação de Setúbal aos 
desafios apresentados pelas altera-
ções climáticas.
A autarquia setubalense foi uma 
das 28 câmaras municipais e orga-
nismos de gestão territorial con-
templados por protocolos de cola-
boração destinados à concretização 
de ações de reabilitação da rede 
hidrográfica no país.

avançar, inclui soluções contem-
porâneas de usufruto público, que 
recuperam memórias de uma anti-
ga ocupação agrícola.
Para financiar os cerca de seis mi-
lhões de euros necessários para 
este projeto, a presidente do mu-
nicípio, Maria das Dores Meira, 
solicitou ajuda à APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente para can-
didaturas a fundos comunitários.
Um apelo feito numa visita às in-
tervenções no Parque Urbano da 
Várzea, a 16 de abril, na qual foi 
avançado que está em preparação 
um novo quadro Comunitário de 
Apoio para este tipo de projetos.
O vice-presidente da APA, Pimenta 
Machado, elogiou o projeto inova-
dor que adapta a cidade ao desafio 
das alterações climáticas e, ao mes-
mo tempo, constitui um espaço de 
lazer que fomenta a biodiversidade.
Além da Várzea, foram visitadas as 
obras de requalificação na praia de 
Galapos, um investimento de cerca 
de 160 mil euros que incluiu, entre 
outros, a demolição de uma cons-
trução ilegal que funcionava como 
restaurante numa zona de eleva-
do risco, sujeita ao galgamento do 
mar.
A consolidação da arriba, a cons-
trução de uma nova escada em 
madeira e a reabilitação do acesso 
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O apoio financeiro tem origem em 
fundos comunitários, em parti-
cular no instrumento REACT-EU, 
sendo articulado pela APA com a 
autarquia setubalense.

Homenagem toponímia 

Um conjunto de novos arruamen-
tos que nasceram das obras quali-
ficadoras nas imediações do futuro 
Parque Urbano da Várzea ganhou, 
em abril, toponímias que home-
nageiam personalidades de vários 
quadrantes da sociedade.
A antiga vereadora e dirigente as-
sociativa Paula Costa, falecida em 
2014, dá nome a uma via criada 
entre as avenidas dos Ciprestes e 
de Moçambique. “Uma grande se-
tubalense”, enalteceu, no dia 5, a 
presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira
Ali bem perto, entre as avenidas 
dos Ciprestes e Paula Costa, o ator 
Álvaro Félix, falecido em 2013, dá 
também nome a uma nova rua. “Um 
homem feliz, de opiniões e de ideias 
que sempre defendeu, e que tanto 
amou a cidade”, salientou a autarca, 
a 8, no descerramento da placa.
Sílvia Maldonado, professora, ati-
vista política e antiga presidente da 
extinta Junta de Freguesia de São 
Julião, falecida em 2019, “que desde 

sempre se afirmou empenhada na ci-
dade”, também tem, desde o dia 12, 
o nome numa rua, junto da Piscina 
das Palmeiras.
Dois dias depois, foi a vez de o mé-
dico Ireneu Cruz dar nome a um 
novo topónimo, junto da rotunda 
do Lidl na Avenida da Moçambi-
que. O homenageado, natural de 
Lisboa e falecido em 2011, foi des-
crito como um “excelente clínico” 
que se apaixonou pela cidade que o 
acolheu.
Já o ator e poeta Carlos Rodrigues, 
falecido em 2016, foi homenageado 
a 16, com a atribuição do seu nome 
a um arruamento localizado entre 
a Rua Álvaro Félix e a Avenida dos 
Ciprestes. “Manuel Bola era um ar-
tesão dos palcos, porque sabia cons-
truí-los e dar-lhes vida.”
A Várzea ganhou ainda, a 20, a Rua 
Rui Serodio, que perpetua a me-
mória do músico e maestro, faleci-
do em 2011, com uma “vida intensa-
mente dedicada à música, em que se 
entregou, também com igual intensi-
dade, à sua cidade e à cultura”.

Algodeia pedagógica

Um programa de requalificação, 
em preparação pela autarquia, vai 
dotar a zona da Algodeia Norte de 
um conjunto de valências de lazer 

e ligadas à recuperação do uso agrí-
cola. Trata-se do Parque Pedagógi-
co da Algodeia.
Este projeto tem no horizonte a 
criação de uma nova área de lazer 
aliada a um espaço dedicado ao 
cultivo agrícola sustentável, com a 
criação de hortas urbanas em ter-
reno localizado entre o campo de 
râguebi e a Ribeira da Figueira.
As novas áreas de cultivo, com 
6768 metros quadrados, elevam 
para perto de duzentos o número 
de parcelas urbanas existentes no 
concelho para atividades agrícolas 
sustentáveis, enquadradas na ini-
ciativa Hortas Urbanas de Setúbal.
O objetivo é manter a atividade 
agrícola que se fazia naquele local 
antes das obras de melhoria das 
condições de escoamento hidráu-
lico, mas agora de forma mais or-
ganizada, legal e com gestão muni-
cipal.
Está prevista a definição de 48 ta-
lhões, dois deles para pessoas com 
mobilidade reduzida. 
O programa de requalificação de 
Algodeia Norte, que inclui o Campo 
de Râguebi e o Skate Parque, ambos 
em funcionamento, contempla, 
ainda, a instalação de equipamen-
tos ligados ao lazer, caminhos pe-
donais, iluminação pública e uma 
ligação ao atual Parque da Algodeia.



14SETÚBALmaio21

A Casa das quatro Cabeças, no Bairro do 
Troino, misteriosa pela história que lhe an-
tecede, tem, desde 28 de abril, uma nova 
dinâmica, conferida pela autarquia, que a re-
cuperou e modernizou, atribuindo-lhe fun-
ções de alojamento.
“Era imprescindível preservar e requalificar este 
forte elemento da identidade setubalense”, real-
çou, na inauguração, a presidente da autar-
quia, Maria das Dores Meira, ao frisar que, 
“com a integridade estrutural comprometida, foi 
requerida a declaração de utilidade pública da 
expropriação do imóvel e a respetiva posse admi-
nistrativa”.
Localizada na esquina entre a Rua Fran Paxe-
co e a Travessa do Carmo, foi utilizada, du-
rante vários anos, como habitação em forma 

Uma nova publicação municipal ajuda a 
descobrir a riqueza singular do patrimó-
nio religioso do concelho, ao proporcio-
nar um roteiro por igrejas, conventos, 
capelas e ermidas.
Em mais de uma centena de páginas, o 
livro Património Religioso de Setúbal 
partilha, em português, inglês e francês, 
factos e curiosidades históricas que per-
mitem embarcar numa viagem de enri-
quecimento cultural por monumentos 
religiosos.
“Contar o que esteve na origem destas casas 
sagradas, o que determinou as suas confi-
gurações arquitetónicas e o que contêm é um 
meio para preservar uma memória urbana 
coletiva”, afirmou, na apresentação da 
obra, a 29 de abril, a presidente da autar-
quia, Maria das Dores Meira.
De Setúbal a Azeitão, são mais de três 
dezenas de igrejas, capelas, conventos e 
recolhimentos que podem ser aprecia-
das com a ajuda deste guia, o qual possui, 
além de imagens e descrições sobre este 
património, informações com a locali-
zação de cada um dos locais, graças a um 
suporte de plantas.
O bispo de Setúbal, D. José Ornelas Car-
valho, vincou a importância da publi-
cação. “Pensar e cuidar de memórias é um 
ato humano, de cultura, o qual constitui 
um desafio, de conservar, saber respeitar e, 
também, de criar sentido de interpretação, 
sobretudo para as gerações mais novas.”
A apresentação, no Convento de Jesus, 
contou com um apontamento musical 
por João Mendonza e Renato Sousa.

O município de Setúbal dispõe, desde 23 de 
abril, de um novo Estúdio de Audiovisuais, 
espaço dotado dos mais modernos equipa-
mentos para a produção dos variados con-
teúdos de vídeo e multimédia.
O serviço, localizado no piso superior do 
Mercado do Livramento, otimiza as condi-
ções de trabalho da equipa do Setor de Au-
diovisuais e Multimédia da Divisão de Co-
municação e Imagem, de forma a melhorar o 
trabalho de promoção do concelho e de in-
formação dos públicos.
“Este setor é, de facto, extremamente importan-
te. É um setor-chave. A autarquia tem ganho 
muitos prémios com a área das redes sociais, 
que são das melhores, e também no vídeo”, su-
blinhou a presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira.
O diretor do Departamento de Comunica-

Alojamento especial
na história da cidade
Edifício com interesse histórico na cidade e valor patrimonial é agora um espaço que, sem esquecer 
o passado, aponta ao futuro. O exterior exalta memória. O interior responde com elegância

de arrendamento, não tendo tido qualquer 
tipo de manutenção pelos sucessivos pro-
prietários.
Totalmente recuperado e transformado, o 
Imóvel de Interesse Municipal desde 1977 
alberga cinco apartamentos, servindo como 
extensão da Casa do Largo – Pousada da Ju-
ventude, apesar de poder ser usufruído por 
visitantes de todas as idades e ter usos espe-
cíficos. 
“Apta a receber quem nos visita por motivações 
académicas, serve igualmente para dar respos-
ta a situações de emergência e de compromisso 
social, assim como tem as necessárias condições 
para servir quem tem motivações de turismo de 
negócio ou de lazer.”
Antes da reabilitação, que representou um 

Património
religioso 
revelado

Audiovisuais com novo estúdio tecnológico

investimento global de cerca de 370 mil eu-
ros, uma equipa de arqueologia efetuou tra-
balhos de estudo e investigação no interior e 
exterior do imóvel.
A recuperação ganhou forma depois da apro-
vação de uma candidatura apresentada ao 
programa de apoio à reabilitação e promoção 
de arrendamento, o Reabilitar para Arren-
dar, do Instituto da Habitação e da Reabilita-
ção Urbana.
Entre as singularidades do espaço, com aces-
so pelo n.º 44 da Rua Fran Paxeco, conta -se 
os nomes dos cinco apartamentos, inspi-
rados nas praias setubalenses. À escolha, 
Figueirinha e Galapos, no piso térreo, 
Portinho da Arrábida e Alpertuche, no pri-
meiro andar, e Galapinhos, no segundo.

ção e Imagem, Relações Públicas e Turismo, 
Sérgio Mateus, salientou que “estão criadas 
as condições para o melhor funcionamento do 
setor dos audiovisuais, que tem sido uma ferra-
menta importantíssima para comunicar, além 
de permitir à autarquia poupar muitos milhares 
de euros, porque não são contratadas empresas 
externas”.
A nova infraestrutura, com cerca de 100 me-
tros quadrados, inclui uma régie, uma sala 
dedicada à promoção de conteúdos e redes 
sociais e uma área para produção de audiovi-
suais e edição de vídeo.
As instalações, que permitem acompanhar a 
evolução da digitalização, dispõem de um es-
túdio de imagem e voz, dotado de um conjun-
to de características técnicas relevantes para 
produções, nomeadamente insonorização e 
iluminação específica.
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O projeto de participação cidadã 
“Ouvir a População, Construir o Fu-
turo”, que aproxima os munícipes da 
gestão camarária, voltou a mostrar, 
no mandato 2017/2021, que é uma 
aposta ganha.
Nesta edição, ativa até ao final do 
presente exercício municipal, o 
projeto permitiu identificar cerca 
de 1600 necessidades. Dessas, per-
to de 90 por cento estão resolvidas.
O que não foi feito é explicado por 

Freguesia a freguesia, 
bairro a bairro, rua 

a rua. O Executivo 
municipal voltou, no 

mandato 2017/2021, a 
percorrer o território para 

ouvir a população. Uma 
proximidade que resultou 
na identificação de cerca 

de 1600 necessidades. 
À volta de 90 por cento 

estão resolvidas. 
O trabalho continua 
até ao final do atual 
exercício camarário

razões diversas, como a falta de von-
tade de privados em participar neste 
esforço conjunto ou a indisponibili-
dade orçamental por representarem 
montantes muito elevados.  
Noutros casos, acresce a necessida-
de de elaboração prévia de projetos 
ou, ainda, a não intervenção por 
parte de entidades externas, como 
a administração central, em áreas 
fora da jurisdição do município.
Em São Sebastião, das 506 situa-

ções, apenas 62 continuam por so-
lucionar, o que se traduz numa taxa 
de resolução de 88 por cento. Além 
destas, foram ainda concretizadas 
mais de uma dezena de obras, como 
a requalificação de ruas e mais esta-
cionamento.
Na União das Freguesias de Setúbal, 
a margem de resolução é de 91 por 
cento. Das 585 necessidades, faltam 
concluir 51. Adicionalmente, foram 
concretizadas mais 14 ações, como 

beneficiações em escolas e no espa-
ço público.
No território azeitonense, de um to-
tal de 201 necessidades, faltam exe-
cutar 14. Uma taxa de resolução de 
93 por cento, complementada por 
ações como a renovação urbana em 
Pinhal de Negreiros.
Na freguesia do Sado, 81 por cento 
das 239 situações estão resolvidas. 
Faltam 46. Contudo, foram executa-
das outras obras, como a construção 

de passeios na Estrada Vale da Rosa 
e de uma rotunda na interceção das 
estradas de Santo Ovídeo e Munici-
pal 563-1.
Já em Gâmbia-Pontes-Alto da Guer-
ra, apenas 7 das 80 necessidades es-
tão por resolver, o que corresponde 
a uma resolução de 91 por cento. 
Acresceu, neste território, a criação 
de um circuito pedonal e a planta-
ção de árvores na zona da quinta da 
Amizade. 

Ouvir ajuda a resolver

A Câmara Municipal iniciou, em 
maio, a construção de uma rotunda 
na Praça do Brasil, obra estrutu-
rante para otimização da circulação 
rodoviária nesta zona central da ci-
dade. 
Esta intervenção está relacionada 
com o projeto do futuro Interface de 
Transportes de Setúbal, plataforma 
multimodal que alia os serviços ro-
doviário e ferroviário, com entrada 
em funcionamento prevista para 
outubro.
A execução deste este novo nó gira-
tório está igualmente enquadrada 
num projeto de requalificação ur-

A Câmara Municipal e a Associação 
Bairro Cool aliaram-se para pro-
mover projetos de valorização do 
espaço público do Bairro do Troino 
nascente e de aumento da atrativi-
dade do Mercado de Nossa Senhora 
da Conceição.
O primeiro protocolo, aprovado 
em reunião pública de 17 de março, 
destina-se à valorização do espaço 
público do Bairro do Troino nas-
cente, com a realização de atividades 
de qualificação da imagem urbana, 
de conservação e de limpeza do es-
paço público.
Estas iniciativas, com o envolvi-

A Câmara Municipal de Setúbal 
discutiu, a 7 de abril, em reunião 
pública, uma moção, submetida 
pela maioria CDU, que reivindica 
a reposição do serviço ferroviário 
que assegurava a ligação direta com 
o Algarve.
O documento defende que o com-
boio Intercidades Lisboa-Faro-
-Lisboa volte a ter uma paragem em 
Setúbal, depois de quase dez anos 
de interrupção deste serviço.
A moção alinha com um projeto de 
resolução apresentado pelo PCP 
na Assembleia da República que, 
entre outras medidas, propõe que 
o Governo faça diligências para a 
reativação do serviço regional e 
inter-regional de transporte fer-
roviário no Alentejo Litoral e no 
distrito de Setúbal, “voltando a pôr 
nos carris os comboios regionais entre 
o Barreiro e o Algarve, e a passagem 
por Setúbal do serviço Intercidades 
Lisboa-Faro”.
Acrescenta que “é indispensável que 
a tutela ministerial da empresa crie 
as condições para acelerar o processo 
de reposição do serviço, recuperando 
assim um serviço encerrado em 2011”.

Praça do Brasil 
prepara rotunda

Reposição
ferroviária
exigida

Cooperação ativa
valoriza espaços

banística que a Câmara Municipal 
tem em preparação para a zona da 
Praça do Brasil.
Os trabalhos de construção desta 
nova rotunda, a qual fica instalada 
na área defronte da atual estação 
ferroviária, motivam limitações no 
do estacionamento na zona da Praça 
do Brasil.
A obra provoca, igualmente, cons-
trangimentos à circulação, nomea-
damente nas ligações entre as ave-
nidas dos Ciprestes e República da 
Guiné-Bissau, tendo sido assegura-
dos percursos alternativos durante 
o decorrer dos trabalhos.

mento dos moradores e agentes 
económicos locais na preservação 
daquele bairro, contam com um 
apoio financeiro de 17.500 euros.
Outro protocolo, aprovado a 5 de 
maio, visa o reforço da atividade 
económica do Mercado de Nossa 
Senhora da Conceição a partir da 
consolidação da respetiva identida-
de e tradição e da inserção no bairro 
e na comunidade envolvente.
Novos e sustentáveis conceitos e 
práticas no mercado, a promoção de 
circuitos curtos de comercialização 
e a dinamização de um espaço de 
degustação são iniciativas previstas.
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Abastecimento reforçado 
A qualidade do serviço de abastecimento 
de água prestado aos moradores da zona do 
Grelhal é melhorada numa obra centrada 
na Rua da Alfarrobeira, com a execução de 
um desvio no percurso do abastecimento 
de água, o qual se encontra sob um muro 
de suporte de terras. O novo percurso des-
te sistema, o qual contempla 80 metros de 
novas condutas, é executado pela empresa 
concessionária Águas do Sado.

Iluminação mais eficiente
A iluminação pública num troço da Aveni-
da Álvaro Cunhal, entre a Rotunda Zéfiro e 
o acesso para o Intermarché, é reabilitada 
pela autarquia num investimento de cerca 
de 38 mil euros. A operação consiste na 
colocação de mais pontos de luz e na subs-
tituição de antigas luminárias por tecnolo-
gia LED, o que se traduz, por um lado, na 
melhoria da iluminação e, por outro, no 
aumento da eficiência energética.

Ossários ampliam cemitério
A autarquia está a proceder à ampliação 
do Cemitério da Paz, com a criação de 488 
novos ossários neste espaço instalado em 
 Algeruz, num investimento de perto de 
150 mil euros. Esta ampliação integra o 
leque de investimentos qualificadores da 
rede de cemitérios municipais, para bene-
ficiar a organização e gestão destes espaços 
que permitem o culto dos falecidos de uma 
forma mais condigna.

Tráfego aumenta fluidez
Um novo nó giratório, criado na interseção 
da Estrada de Algeruz com a Rua das Ca-
ravelas, otimiza a fluidez do tráfego auto-
móvel naquela zona da cidade, servida pela 
Companhia dos Bombeiros Sapadores. 
A operação urbanística é enquadrada no 
âmbito de um protocolo celebrado entre o 
município e a empresa ALDI e incluiu, en-
tre outros, a aplicação de massas asfálticas 
e a colocação de sinalização.

Rotunda nos Ciprestes
otimiza trânsito local

Mobilidade acrescida
em ruas modernizadas

A modernização da cidade 
avança com uma obra 

estruturante nas ruas Camilo 
Castelo Branco e José de 

Groot Pombo. O futuro destes 
arruamentos passa por um 

novo desenho urbanístico com 
novas soluções de mobilidade 

e qualidade pública 
acrescidas

As ruas Camilo Castelo Branco e Groot Pom-
bo estão na rota da transformação urbana, 
com uma operação em larga escala liderada 
pela autarquia que alia a requalificação em 
infraestruturas subterrâneas à execução de 
um novo desenho urbanístico mais funcio-
nal, seguro e confortável para todos.
Esta operação municipal, com conclusão 
prevista para o primeiro trimestre de 2022, 
resulta de um investimento superior a meio 
milhão de euros para promover uma profun-
da beneficiação daqueles dois arruamentos, 
incluindo a construção de passeios mais 
acessíveis.
Destaque para a construção de uma rotun-

da nas interseções das ruas Camilo Castelo 
Branco, José de Groot Pombo e General Go-
mes Freire, solução rodoviária acompanha-
da de alterações aos sentidos de trânsito e 
que permite otimizar o fluxo de tráfego au-
tomóvel e melhorar as condições de circu-
lação.
Na Rua Camilo Castelo Branco, a circulação 
passa a ser feita em exclusivo na direção sul/
norte, enquanto a Rua José de Groot Pombo 
é feita no sentido norte/sul.
A implementação destes novos sentidos de 
trânsito permite, com a redução da via ro-
doviária, criar novas zonas de passeio, mais 
amplas e dotadas de condições de conforto e 

segurança, assim como a definição de bolsas 
de estacionamento longitudinal.
A empreitada contempla ainda a repavi-
mentação das vias intervencionadas, sendo 
que a calçada em granito da Rua Camilo Cas-
telo Branco é reaproveitada para pavimento 
das novas bolsas de estacionamento defini-
das no projeto.
A renovação integral do sistema de abaste-
cimento de água, que permite solucionar 
problemas frequentes relacionados, entre 
outros, com colapsos estruturais e roturas, e 
a reabilitação da rede de saneamento básico, 
a qual passa a ser de recolha separativa, são 
garantias do novo desenho urbanístico.

A fluidez do trânsito e a segurança rodoviária 
na Avenida dos Ciprestes saem reforçadas 
com a construção de uma rotunda na inter-
seção formada pela Azinhaga de São Joaquim 
com a Rua das Galroas.
O novo nó giratório, que substitui o antigo 
cruzamento com semáforos, enquadra-se no 
conjunto de requalificações dinamizadas pela 
autarquia para melhoria do espaço público e 
da rede viária e aumento da segurança rodo-
viária e pedonal.
Esta obra, com conclusão prevista para mea-
dos de maio, inclui ainda a continuação do As condições de circulação e de segurança 

rodoviária na Avenida D. João II saíram re-
forçadas depois da execução de uma operação 
de repavimentação viária impulsionada pela 
autarquia.
A obra centrou-se numa extensão aproxima-
da de 470 metros, o que corresponde a uma 
área estimada de 5450 metros quadrados, 
sendo necessário, por isso, a colocação de 
cerca de 700 toneladas de massas asfálticas.
Esta requalificação incluiu a fresagem e lim-
peza do antigo pavimento e a remarcação da 
sinalização horizontal, que se encontrava 
pouco visível.
A operação foi enquadrada no conjunto de 
requalificações que a autarquia tem vindo a 
realizar para aumentar e reforçar a qualidade 
do espaço público e dar mais garantias de se-
gurança aos automobilistas.

Novo asfalto
para avenida

reperfilamento de superfície da Avenida dos 
Ciprestes, que recebe passeios mais amplos 
que dão primazia aos transeuntes.
A operação, um investimento de mais de 80 
mil euros, contempla, igualmente, a coloca-
ção de sinalização vertical e horizontal e a re-
novação dos sistemas de drenagem de águas 
pluviais.
A construção da rotunda procura otimizar as 
condições de fluidez na circulação, diminuindo 
as filas de trânsito, principalmente em horas 
de ponta, e a criação de circuitos pedonais e ci-
cláveis mais amplos e seguros para as pessoas.
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A atratividade urbana do Túnel do 
quebedo saiu reforçada numa in-
tervenção liderada pela Câmara 
Municipal, a qual contemplou a 
execução de um conjunto de ações 
de valorização.
A substituição do conjunto de pai-
néis fenólicos de proteção insta-
lados no acesso superior do túnel, 
agora embelezados com imagens de 
excelência da cidade sadina e ilu-
minação cénica, foi uma das prin-
cipais ações desta operação.

Imagens de excelência de 
Setúbal alindam o Túnel 

do Quebedo. O reforço 
da atratividade desta 

infraestrutura rodoviária 
foi enquadrado numa 

operação de valorização 
que incluiu manutenções 

e limpezas. Também 
a iluminação pública 

das torres superiores foi 
substituída, agora com 
luminárias LED, mais 

eficientes e amigas
 do ambiente

Esta intervenção municipal, que 
materializou um investimento da 
ordem dos 15 mil euros, incluiu 
também a execução de trabalhos 
de manutenção na infraestrutura 
rodoviária e no edifício de apoio 
ferroviário, como a renovação de 
pinturas e a remoção de graffiti.
A operação, assegurada por admi-
nistração direta, ou seja, com re-
curso a meios técnicos e humanos 
próprios da autarquia, visou o re-
forço da atratividade do Túnel do 

quebedo, assim como do espaço 
exterior envolvente, contribuindo, 
assim, para uma melhor imagem 
urbana do centro histórico. 
No interior daquela infraestrutu-
ra é possível apreciar, desde 2015, 
uma intervenção artística instalada 
numa área de cerca de 300 metros 
quadrados, concretamente um 
conjunto azulejar encomendado 
pela autarquia à Galeria Ratton, da 
autoria do artista plástico Andreas 
Stöcklein.

Numa outra intervenção, foi re-
qualificado o sistema de ilumina-
ção pública do túnel, agora dotado 
de tecnologia LED, o que se traduz 
numa maior poupança e eficiência 
energética e na melhoria das con-
dições de segurança.
A intervenção, num investimento 
municipal de perto de 20 mil euros, 
consistiu na substituição dos proje-
tores instalados nas duas torres de 
iluminação da infraestrutura rodo-
viária.

As antigas vinte luminárias de va-
por de sódio, que representavam 
um consumo energético de 8000 
watts por hora, foram substituídas 
por nove projetores LED, os quais 
são energeticamente mais eficien-
tes.
Além das acrescidas vantagens 
ambientais, esta requalificação 
traduz  -se numa elevada poupança 
energética, de quase 40 por cento, 
uma vez que o consumo está agora 
fixado nos 4923 watts por hora.

Túnel reforça atratividade

Um conjunto de ações de benefi-
ciação urbana levou mais qualida-
de a um espaço público na zona do 
Bairro do Peixe Frito, com traba-
lhos centrados na beneficiação das 
condições de circulação rodoviária 
e pedonal e na reabilitação da rede 
de drenagem de águas pluviais.
A operação, executada por ad-
ministração direta, ou seja, com 
recurso a meios técnicos e huma-
nos próprios da autarquia, incidiu 
numa área compreendida entre a 
Rua dos Melros e a Avenida Soeiro 
Pereira Gomes.

Uma operação de manutenção lide-
rada pela Câmara Municipal de Se-
túbal levou renovadas condições de 
segurança e circulação ao Viaduto 
das Fontainhas, com um conjunto 
de intervenções executadas entre 
fevereiro e março, em diferentes 
etapas.
A segunda e última fase de ope-
rações de beneficiação daquela 
infraestrutura rodoviária locali-
zada na frente rio da cidade ficou 
concluída a 18 de março, depois de 
a autarquia ter executado a repavi-
mentação do viaduto, após fresa-
gem do asfalto deteriorado.

O novo PDM de Setúbal é um dos 
casos de estudo destacados na pu-
blicação “PDM GO – Boas Práticas 
para os Planos Diretores Muni-
cipais”, da Comissão Nacional do 
Território.
O guia considera-o uma referên-
cia de integração dos serviços dos 
ecossistemas na infraestrutura 
verde municipal, sublinhando que 
aplica “um processo pioneiro e explo-
ratório de integração no modelo de 
desenvolvimento territorial”.
A publicação acrescenta que cons-
titui um modelo de gestão territo-
rial que “promove uma abordagem de 
base ecológica, na qual são propostos 
usos compatíveis com a infraestrutura 
verde municipal, apostando em solu-
ções de base natural, em solo rústico e 
em solo urbano”.
O “PDM GO” realça ainda que, 
no caso do concelho de Setúbal, 
a infraestrutura verde tem como 
principal objetivo “a promoção do 
desenvolvimento sustentável através 
da compatibilização dos usos urbanos 
e rústicos com a integração e valoriza-
ção do património natural, cultural e 
paisagístico”. 

Obra leva qualidade
a espaço público

PDM novo
é exemplo
nacional

Viaduto renovado
aumenta segurança

A criação de uma zona de passeio, 
para garantir segurança e condições 
de circulação para os transeuntes, foi 
uma das principais ações desta obra, 
a qual contemplou a repavimentação 
da via rodoviária e a criação de uma 
bolsa de estacionamento.
Acresceu a esta operação, uma res-
posta a uma necessidade sinalizada 
no âmbito do programa de partici-
pação cidadã “Ouvir a População, 
Construir o Futuro”, a reabilitação 
da rede de drenagem de águas plu-
viais, com vista a assegurar o corre-
to escoamento.

Esta intervenção no Viaduto das 
Fontainhas, executada por admi-
nistração direta, ou seja, com re-
curso a meios técnicos e humanos 
próprios da autarquia, contou com 
o apoio da Junta de Freguesia de São 
Sebastião na disponibilização de 15 
toneladas de massas asfálticas.
Antes, entre os dias 24 e 26 de feve-
reiro, a Câmara Municipal já tinha 
procedido a uma primeira fase da 
obra, neste caso com a reparação e 
substituição das juntas de dilatação 
daquela infraestrutura rodoviária 
de ligação entre a Avenida Luísa 
Todi e a Estrada da Graça.
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Planificação
na Avenida

Setúbal está a ultimar o Plano de Pormenor 
da Frente Norte da Avenida Luísa Todi. A 
ferramenta de gestão urbanística incide 
numa área de 6,55 hectares em toda a ex-
tensão da frente norte, ou seja, na vertente 
edificada correspondente ao lado da Praça 
de Bocage, entre a via de acesso às praias e a 
linha de caminhos de ferro.
O Plano de Pormenor da Frente Norte da 
Avenida Luísa Todi estabelece as regras a 
que obedecem ocupação, uso e transforma-
ção dos espaços urbanos por ele abrangidos 
e define as condições de urbanização, edi-
ficabilidade e transformação dos edifícios, 
permitindo a sua requalificação e transfor-
mação integrada.
O documento, que corresponde ao pri-
meiro plano de pormenor delineado para 
aquela zona da cidade, determina, igual-
mente, o que deve ser preservado e o que 
pode ser transformado e em que condições, 

em consonância com o que são as servidões 
administrativas existentes, designadamente 
no que diz respeito aos imóveis classificados 
e em vias de classificação e respetivas áreas de 
proteção.
O plano, que responde a necessidades iden-

O Plano Estratégico Setúbal Cidade do Co-
nhecimento, que define as bases para a con-
cretização do projeto do The Pitroda Group 
LLC desenvolvido em estreita parceria com 
o município, avança depois de a autarquia ter 
aprovado o documento a 17 de março.
A autarquia e o grupo económico estabelece-
ram, em fevereiro de 2020, um protocolo para 
a elaboração do Plano Estratégico Setúbal Ci-
dade do Conhecimento, apontado para uma 
área de 180 hectares no Vale da Rosa que vai 
congregar polos catalisadores de empresas e 
instituições ligadas ao desenvolvimento tec-
nológico e do conhecimento.
O Plano Estratégico, elaborado pela consulto-
ra CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvi-
mento Regional e Urbano em articulação com 
a autarquia, foi apresentado a 29 de outubro 
ao Conselho Consultivo, órgão de acompa-
nhamento do projeto, constituído por 16 
entidades, entre as quais a autarquia e o The 
Pitroda Group LLC.
Este documento, que constitui um primeiro 
passo na definição espacial e funcional do 
empreendimento Setúbal Cidade do Conhe-
cimento, cria as bases para o business plan e 
para o master plan que vão estabelecer “as con-
dições técnico-financeiras para que, nos termos 
do quadro legal do ordenamento do território e 

Conhecimento
prepara cidade
rumo ao futuro

Mais um passo determinante rumo à Cidade do Conhecimento. 
O Plano Estratégico do ambicioso projeto do grupo The Pitroda 

Group LLC para uma área de 180 hectares no Vale de Rosa, 
o qual congrega as bases de desenvolvimento, 

já foi aprovado pela autarquia

da política pública de solos, se avance para a ela-
boração do Plano de Pormenor e a consequente 
execução”. 
Neste contexto, o Plano tem como objetivo 
central estabelecer uma visão para o futuro 
empreendimento, nomeadamente no que diz 
respeito aos pilares económicos integrados 
na economia do conhecimento e à progra-
mação urbanística e funcional, apresentando 
diretrizes de desenvolvimento urbano.
Estas devem ser, posteriormente, objeto de 
detalhe no master plan, documento que vai 
definir a visão de cidade que concretiza a es-
tratégia preconizada, e no Plano de Porme-
nor.
O Plano dá especial enfoque ao contexto 
global, nacional e regional, bem como ao 
contexto local e de inserção da Cidade do 
Conhecimento, e ao sistema económico e de 
inovação regional.
Esta ferramenta faz, igualmente, uma leitura 
das novas formas urbanas de desenvolvimen-
to da inovação e conhecimento, através do 
levantamento das experiências recentes de 
concretização de innovation districts, e identi-
fica fatores sociais, económicos, ambientais, 
científicos e tecnológicos que terão impacte 
na concretização do projeto.
O plano assenta ainda na definição de uma 

estratégia de especialização inteligente a par-
tir de um conjunto selecionado de clusters, 
nos quais a Área Metropolitana de Lisboa e a 
Península de Setúbal apresentam maior ca-
pacidade competitiva suportada em recursos 
produtivos, investigação e desenvolvimento, 
além de que a massa crítica metropolitana e 
as redes globais criam condições favoráveis 
de atratividade global.
É também definido um conjunto de orienta-
ções estratégicas de desenvolvimento urbano 
sustentável que deverão ser concretizadas ao 

nível do master plan e dos instrumentos de 
gestão territorial que o concretizem.
Esta iniciativa de planeamento estratégico 
resulta do “reconhecimento do potencial do país, 
da Área Metropolitana de Lisboa e da cidade de 
Setúbal para acolherem um empreendimento 
inovador nas suas características físicas e fun-
cionais e na forma como promove a sustentabi-
lidade e a integração das infraestruturas eco-
lógicas e urbanas, suportado por pilares como a 
inovação, o conhecimento, a sustentabilidade e 
a coesão”.

tificadas no Plano Diretor Municipal de Se-
túbal, contribui, ainda, para o reforço da 
identidade urbana própria da área, através da 
valorização das suas especificidades, além de 
promover a reabilitação das frentes edifica-
das, garantindo a viabilidade do documento 

do ponto de vista urbanístico e económi-
co-financeiro, através de uma abordagem 
realista e tecnicamente segura nas suas im-
plicações orçamentais.
O Plano de Pormenor da Frente Norte da 
Avenida Luísa Todi, que já esteve em dis-
cussão pública ao longo de 20 dias, fase 
aprovada em reunião pública de 17 de mar-
ço, tem prevista a realização de uma apre-
sentação à população, num plenário que 
deverá respeitar o contexto da evolução 
pandémica no país e o cumprimento das 
regras sanitárias em vigor à data.
Os desígnios da política municipal de ur-
banismo e ordenamento do território 
centram-se, fundamentalmente, na rege-
neração urbana dos centros históricos de 
Setúbal e Azeitão, na renovação da frente 
ribeirinha e de outras áreas urbanistica-
mente desqualificadas, na atração de in-
vestimento económico e na qualificação 
urbana e ambiental (espaço público, in-
fraestruturas e mobilidade). Além do Plano 
de Pormenor da Frente Norte da Avenida 
Luísa Todi, Setúbal está atualmente a ela-
borar o Plano de Pormenor da Salmoura e 
o Plano de Pormenor de Mitrena Nascente.
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A Estratégia Local de Habitação de Setúbal 
promove a construção e reabilitação de mais 
de oito mil fogos até 2030, num investimen-
to superior a quatrocentos milhões de euros, 
com recurso ao programa 1.º Direito e a ou-
tros investimentos.
A atual versão da ELH Setúbal contempla a 
reabilitação de 3560 habitações do parque 
público municipal, a construção de 4650 no-
vas habitações para renda apoiada e acessível 
e o realojamento prioritário de 338 agrega-
dos familiares que residem em situações de 
maior precariedade, num investimento de 
cerca de 404 milhões de euros, cofinanciado 
a 91 por cento por programas do Estado e por 
outras entidades e proprietários e os restan-
tes 9 por cento pela Câmara Municipal.

A Câmara Municipal aprovou, a 24 de 
fevereiro, um acordo de colaboração 
com o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana que permite 
reabilitar frações ou prédios 
habitacionais, num investimento, 
repartido, de perto de 23 milhões de 
euros.
O acordo, formalizado em cerimónia 
online com a presença do ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, Pedro 
Nuno Santos, define a programação 
estratégica das soluções a apoiar 
ao abrigo do 1.º Direito para 1543 
agregados, correspondentes a 3397 
pessoas que vivem em condições 
habitacionais precárias.
A presidente do município afirmou 
que esta medida constitui “mais um 
passo na caminhada há muito iniciada 
pela autarquia no processo de reabilitação 
da habitação pública” e na procura 
de soluções que “concedam a todos a 
possibilidade de ter uma casa digna”.
A prioridade é a reabilitação, mas 
Maria das Dores Meira admitiu a 
possibilidade de a autarquia vir a 
beneficiar de fundos para investimento 
na reabilitação e construção de casas 
de renda apoiada, de forma a “alinhar a 
Estratégia Local de Habitação com outras 
necessidades geradas pelo acentuado 
desenvolvimento concelhio registado nos 
últimos anos.”
O ministro das Infraestruturas e da 
Habitação reconheceu que, “agora, 
está na altura de o Estado, que ao longo 
de muitas décadas falhou, assumir 
responsabilidades e dar resposta 
às necessidades de habitação da 
população”.

A Avenida Luísa Todi vai receber dois par-
ques de estacionamento subterrâneos. A ad-
judicação da construção foi aprovada a 17 de 
fevereiro, em reunião da Câmara Municipal, 
tendo o executivo decidido também sobre a 
concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície na cidade.
A Datarede – Sistemas de Dados e Comuni-
cações, vencedora do concurso público, fica 
responsável pela criação dos dois parques de 
subsolo, cabendo-lhe o direito de concessão 
e exploração destas novas infraestruturas, 
assim como do estacionamento tarifado de 
superfície na cidade, incluindo o do futuro 
Interface de Transportes de Setúbal, na Praça 
do Brasil.
A contrapartida é o pagamento de 4 milhões 
e 999 mil euros, acrescidos de IVA, o que 
corresponde ao valor da renda pela conces-

Estratégia programa
habitação a 10 anos
Construção, reabilitação e apoio às populações mais vulneráveis. Um instrumento de planificação, 
que contará com atualizações em junho, aponta a um investimento sem precedentes para regenerar 
o parque habitacional do concelho até 2030

Está prevista a melhoria do ambiente em oito 
bairros de habitação pública municipal ao 
nível do espaço público, equipamentos, so-
luções de mobilidade, segurança e desenvol-
vimento de atividades económicas. 
Outra medida é a oferta de habitações de in-
teresse social, com a promoção de iniciativas 
de cooperação junto de diversas entidades 
para estimular a afetação de habitação com 
renda apoiada. 
A promoção do acesso à habitação com apoio 
da iniciativa privada para o arrendamento 
apoiado, de forma a possibilitar realojamen-
tos, privilegiando agregados familiares de 
áreas de risco, barracas, habitações precá-
rias e segmentos vulneráveis, e a integração 
social e autónoma das pessoas sem-abrigo 

REABILITAçãO
COM ACORDO
ASSEGURADO

Oferta de estacionamento cresce no centro

também integra a estratégia, que, em junho, 
é atualizada.
O apoio financeiro temporário para encargos 
com habitação é outra medida, para facilitar 
o acesso à primeira habitação pelos jovens, 
dinamizando candidaturas ao Programa Es-
tado Porta 65, e o alojamento de pessoas em 
situação de urgência.
Medidas urbanísticas de sustentabilidade no 
acesso à habitação também estão contem-
pladas, designadamente com a introdução 
de uma quota obrigatória de habitação com 
renda acessível e a criação de incentivos ur-
banísticos para a promoção de habitação com 
renda acessível. A este propósito, a autarquia 
promove o I Fórum de Habitação Pública 
Municipal de Setúbal, a 14 de junho.

são da exploração pelo período de 40 anos, 
prazo improrrogável.
O montante a pagar pela Datarede é repar-
tido pelas duas entidades adjudicantes, ca-
bendo ao município receber 3 milhões, 900 
mil e 974,25 euros, correspondente a 97,5 
por cento do valor-base da renda, enquanto 
a Administração dos Portos de Setúbal e Se-
simbra tem direito 100 mil e 24,97 euros, ou 
seja, 2,5 por cento.
Além daquela verba, a autarquia arreca-
da 50,02 por cento da receita bruta efetiva 
mensal que a concessão do estacionamento 
tarifado venha a gerar, cabendo os restantes 
49,98 por cento à empresa adjudicatária.
Os parques da Avenida Luísa Todi, cada um 
com três pisos e trezentos lugares, ficam no 
extremo poente da via e na zona defronte da 
Praça de Bocage.
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Medidas atenuam crise pandémica
O bem-estar da 

população e o apoio 
às instituições são 

duas prioridades da 
Câmara Municipal de 

Setúbal no combate aos 
efeitos devastadores da 

Covid-19. Um plano 
geral, em diversas 

frentes, tem vindo a 
contribuir para aplacar 

o sufoco da comunidade 
local. É uma estratégia 
rigorosa, adaptada aos 

tempos que vivemos e aos 
desafios colocados neste 

ano e meio em que quase 
tudo mudou

pl
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A Câmara Municipal de Setúbal 
tem vindo, no âmbito das suas 
competências, a enfrentar a crise 
pandémica, agudizada no início do 
ano, com um conjunto de medidas 
e ações destinado a conter o pro-
blema e a oferecer tranquilidade 
aos cidadãos e às instituições.
À semelhança do sucedido no início 
desta crise da Covid-19 há um ano, 
o município executou em 2021 um 
plano adaptado às circunstâncias, 
desde logo com o apoio à atividade 
económica, isentando o comércio 
do pagamento de taxas no primei-
ro semestre do ano, como forma de 
minorar os prejuízos do setor.
A presidente da autarquia, Maria 
das Dores Meira, mandou publicar 
um despacho que, dada a expectá-
vel perda de receitas decorrentes 
das medidas restritivas do Estado 
de Emergência, suspendeu o pa-
gamento de taxas relativas a ocu-
pação de via pública por esplanadas 
e quiosques, bem como de contra-
partidas da atribuição de conces-
sões pelo município.
Com esta decisão, tomada igual-
mente em março e novembro de 
2020, o município procurou “dar 
um contributo e estímulo de apoio aos 
comerciantes locais, em particular 
aos do setor da restauração, forte-
mente penalizados com as medidas 
decretadas pelo Governo, em especial 
as que dizem respeito à proibição de 
circulação na via pública”, assinala 
a autarca.

Restrições especiais

Com o agravar dos números de 
novos casos e mortes, que colo-
cou Portugal entre os países mais 

afetados pela pandemia em todo o 
mundo e o pior na Europa, o mu-
nicípio avançou com outras ações, 
nomeadamente de resposta à deci-
são de confinamento geral imposta 
pelo Governo.
A suspensão excecional do paga-
mento do estacionamento tarifado 
de duração limitada foi decidida, 
vigorando durante cerca de dois 
meses, entre janeiro e março, para 
reduzir o impacte económico-so-
cial e possibilitar que quem se 
manteve em trabalho presencial 
pudesse ter acesso a um lugar.
Em contrapartida, a zona ribeiri-
nha da cidade e as vias de acesso às 
praias da Arrábida foram encerra-
das a todo o tipo de circulação ro-
doviária, incluindo pedonal, como 
medida especial para impedir 
ajuntamentos de pessoas, consi-
derada de extrema relevância para 
suster os contágios.
Pelo mesmo motivo e igualmente 
em cumprimento de determina-
ção do Governo, o município ve-
dou bancos de jardim em locais de 
maior afluência, assim como al-
guns equipamentos de ar livre.

Ajuda em rede

O relançamento de campanhas nos 
meios online geridos pelo municí-
pio também ajudou uma fatia gran-
de da sociedade local, como insti-
tuições e agentes, além da própria 
população, beneficiária da infor-
mação divulgada.
O projeto “O que é de Setúbal vai 
parar à sua mesa”, criado em março 
de 2020, ganhou novo fôlego, com 
mais comerciantes a divulgarem a 
entrega ao domicílio e o take away, 

chegando a atingir perto de três 
centenas, mas que, com o encer-
ramento de alguns, registou uma 
redução, ficando em pouco mais de 
250. A promoção era feita no site e 
no facebook da autarquia.
Da adversidade surgiu a oportuni-
dade, com o sucesso deste projeto 
a impulsionar uma nova iniciativa, 
o “Setúbal à Mesa”, uma plataforma 
online que valoriza a economia ali-
mentar e procura criar uma relação 
de proximidade entre o público e 
os serviços. 
Em fase de preparação, esta nova 
valência, para já com 140 entida-
des aderentes, entre restaurantes, 
mercearias e outras atividades ali-
mentares, proporciona informa-
ções sobre estes espaços, assim 
como imagens e notícias associa-
das. 
Os meios online da autarquia fo-
ram ainda disponibilizados para 
que as instituições e agentes cultu-
rais e outros possam substituir os 
espetáculos presenciais por even-
tos transmitidos pela internet.
Com esta medida (informação 
noutras páginas), o município 
contribuiu para a atenuar o impac-
te económico causado pelo encer-
ramento das salas de espetáculos e 
dos eventos em geral com público, 
além de proporcionar fruição em 
tempos de afastamento social.

Apoio essencial

Uma medida municipal de forte 
impacte positivo foi a criação, logo 
no início da crise pandémica, em 
março de 2020, da Linha de Apoio 
Municipal para Bens Essenciais 
(L.A.M.B.E.), a funcionar ininter-

ruptamente desde então, destinada 
ao fornecimento e/ou aquisição de 
bens essenciais, nomeadamente 
alimentos e medicamentos.
Esta resposta de emergência e 
complementar às existentes, criada 
no contexto da pandemia, assegura 
às famílias de maior risco e em si-
tuação de maior vulnerabilidade o 
fornecimento de bens essenciais, 
entregues no domicílio.
Uma avaliação técnica da situação 
sociofamiliar, nomeadamente da 
eventual situação de carência eco-
nómica despoletada pelas conse-
quências da pandemia nos agre-
gados familiares, aliada aos outros 
critérios, permite ainda a entrega 
gratuita de bens essenciais. 
A estrutura de apoio, com a preo-
cupação de chegar a quem se en-
contra em isolamento ou com ca-
rências especiais, foi adequando 
as respostas às várias fases da crise 
pandémica. 
Foram ainda definidos canais de 
articulação e de procedimentos que 
visaram uma avaliação sociofami-
liar integrada, o que reforçou as re-
lações de parceria entre o municí-
pio, através da Divisão de Direitos 
Sociais, e as equipas de Rendimen-
to Social de Inserção, Ação Social e 
Saúde, entre outras.
O L.A.M.B.E. é uma resposta acio-
nada pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, com a intervenção 
direta da Divisão de Diretos So-
ciais, através do contacto com os 
munícipes, da avaliação social das 
situações, da ligação direta com a 
saúde pública e ainda com as jun-
tas de freguesia, sempre em arti-
culação com o Centro Distrital de 
Segurança Social e instituições de 
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solidariedade social do concelho.
Mais de 3 mil pessoas já foram be-
neficiadas por esta resposta, que 
registou pedidos de compra de ali-
mentos, produtos de higiene e lim-
peza e medicamentos, assim como 
de cedência gratuita de cabaz de 
bens essenciais (alimentos e pro-
dutos de higiene), de medicamen-
tos, de refeições confecionadas, de  
serviço de apoio domiciliário, de 
receituário, de marcação de con-
sultas, de equipamento informá-
tico/internet (planos de ensino à 
distância), de transporte para es-
tabelecimentos de saúde, de equi-
pamentos de proteção individual e 
de recolha do lixo doméstico e para 
passear animais de companhia, 
neste dois últimos casos em relação 
a doentes de Covid-19.

Refeições gratuitas

Este ano e meio de crise pandé-
mica tem afetado os cidadãos de 
diferentes formas, ao verem-se 
privados de questões dadas como 
adquiridas, algumas simples, como 
as refeições escolares.
A Câmara Municipal manteve este 
benefício, ao montar uma estru-
tura de distribuição para fazer face 
ao encerramento das escolas, com 
pontos de recolha nalguns estabe-
lecimentos de ensino e sedes de 
juntas de freguesia e entrega do-
miciliária nos casos de isolamento 
profilático.
Consciente do aumento das difi-
culdades económicas de muitas 
famílias, decidiu alargar a gra-
tuitidade das refeições escolares 
para o pré-escolar e o 1.º ciclo do 
ensino básico a mais crianças do 

que aquelas que a lei define como 
beneficiários, de acordo com os 
rendimentos.
“A situação que se vive criou enormes 
dificuldades e tornou mais vulnerá-
veis as famílias e crianças, exigindo a 
adoção de medidas adicionais de ca-
ráter extraordinário e urgente”, justi-
ficou a presidente Maria das Dores 
Meira. 
As escolas foram ainda utilizadas 
para acompanhamento de filhos ou 
outros dependentes entre os 3 e os 
14 anos a cargo de trabalhadores de 
serviços essenciais e cujas funções 
não permitam a realização de tele-
trabalho.
A medida foi complementada pela 
Segurança Social, que fez o mesmo 
com os bebés e as crianças até aos 
3 anos.
As escolas de acolhimento ficaram 
igualmente disponíveis para rece-
ber casos de risco sinalizados pelas 
comissões de Proteção de Crianças 
e Jovens.
Ficou ainda definido que, em caso 
de necessidade, seriam assegura-
dos os apoios terapêuticos presta-
dos nos estabelecimentos de edu-
cação especial, nas escolas e pelos 
centros de recursos para a inclu-
são, bem como o acolhimento nas 
unidades integradas nos centros de 
apoio à aprendizagem, para os alu-
nos para quem foram mobilizadas 
medidas adicionais, salvaguardan-
do-se as orientações das autorida-
des de saúde.

Rastreio de contactos

A capacidade de rastreio da saúde 
pública no concelho foi reforçada 
com um grupo de pessoas dedicado 

à realização de inquéritos epide-
miológicos, no âmbito das medidas 
de contenção da pandemia de Co-
vid-19.
A equipa, de caráter multidiscipli-
nar, inclui, além de dez elementos 
do Agrupamento de Centros de 
Saúde Arrábida e seis estudantes 
do Instituto Politécnico de Setúbal, 
13 funcionários da Câmara Muni-
cipal de Setúbal, em mais um con-
tributo da autarquia no âmbito da 
crise sanitária. 
Todos receberam formação espe-
cializada para a realização destes 
inquéritos epidemiológicos, ful-
crais para identificar e interrom-
per cadeias de transmissão de Co-
vid-19, ao reforçar a resposta no 
rastreio de contactos de doentes 
infetados e o seguimento de pes-
soas em vigilância ativa.
Os 13 elementos disponibilizados 
pelo município, técnicos superio-
res, receberam telemóveis e inicia-
ram os inquéritos epidemiológicos 
a 22 de janeiro, em regime de tele-
trabalho.
Esta ação constitui uma resposta à 
mobilização de funcionários pú-
blicos para reforço da realização de 
inquéritos epidemiológicos defi-
nida no Estado de Emergência.
Nesta matéria, o município cele-
brou, a 28 de abril, um protocolo de 
cooperação com a ARSLVT – Ad-
ministração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo para a reali-
zação de testes rápidos de antigé-
nio gratuitos a trabalhadores do 
município.
A iniciativa, em complementarida-
de com o Serviço Nacional de Saú-
de, permite a realização de testes 
laboratoriais para SARS-CoV-2, 

em contexto de rastreio ocupa-
cional, a trabalhadores da Câmara 
Municipal e das cinco juntas de 
freguesia do concelho.

Centro de vacinas

Determinante para esta nova fase 
de combate à pandemia foi a aber-
tura, no início de março, do Centro 
de Vacinação de Setúbal Covid-19, 
para se atingir a imunidade de gru-
po e aliviar a pressão sobre a estru-
tura de saúde.
O equipamento, a funcionar no 
cais 3 do porto de Setúbal, criado 
graças a uma parceria entre a Câ-
mara Municipal, que realizou obras 
de adaptação, e a APSS, que cedeu 
o edifício, dispõe de quinze enfer-
meiros e um médico de serviço em 
permanência.
As intervenções de adaptação no 
centro de vacinação, a cargo da au-
tarquia, incluíram a instalação de 
uma estrutura modular que divide 
o espaço em dez blocos para que 
dez enfermeiros possam trabalhar 
em simultâneo.
A decoração e o apetrechamen-
to com mobiliário, assim como a 
colocação de um frigorífico para 
armazenamento das vacinas e a 
elaboração do plano de segurança 
das instalações ficaram também a 
cargo do município.
Foi criado um circuito que tem iní-
cio numa receção à qual se devem 
dirigir os utentes na data e no ho-
rário indicados após agendamento 
realizado pelo ACES Arrábida. É 
nesta área que efetuam o registo, 
respondem a um questionário para 
preenchimento de ficha individual 
e assinam o termo de consenti-

mento. 
As pessoas são depois encaminha-
das para blocos onde é feita a ad-
ministração da vacina, após a qual 
aguardam trinta minutos em ob-
servação numa sala de espera para 
precaver eventuais reações alérgi-
cas.
Para que o centro pudesse fun-
cionar na capacidade máxima, a 
autarquia lançou duas campanhas 
de angariação de voluntários, uma 
para médicos e enfermeiros re-
formados, a outra para jovens de 
áreas ligadas à saúde e proteção 
civil, neste caso destinado ao apoio 
no acompanhamento dos utentes, 
desde o preenchimento do ques-
tionário até ao momento do reco-
bro após a inoculação.

Foco nos lares

O equipamento foi criado na se-
quência de uma solicitação feita 
ao município pelo ACES Arrábi-
da – Agrupamento de Centros de 
Saúde da Arrábida, que necessitava 
de uma área de grandes dimensões 
para prosseguir com o Plano Na-
cional de Vacinação Covid-19 junto 
da população do concelho.
Antes da abertura do centro, de-
dicado especialmente à vacinação 
de cidadãos com mais de 80 anos e 
outros com mais 50 e doenças es-
pecíficas associadas, incluídos na 
primeira fase do plano, realizou-se 
a inoculação de pessoal e utentes 
das estruturas residenciais para 
pessoas idosas. 
Em janeiro, as mais de três dezenas 
destes equipamentos sociais do 
concelho, legais e não legais e sem 
surtos ativos, foram visitados para 
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a administração de 1800 doses de 
vacinas, a cargo de oito equipas de 
profissionais de saúde do ACES Ar-
rábida, com 32 enfermeiros e oito 
médicos.
A importância de manter os lares 
de idosos livres de infeção, ten-
do em conta a idade avançada das 
pessoas e a facilidade de propaga-
ção, já tinha levado à conversão do 
Complexo Municipal de Piscinas 
das Manteigadas num centro de 
testes exclusivo para funcionários 
destas estruturas residenciais dos 
concelhos de Setúbal, Palmela e 
Sesimbra. 

Mais uma vez, o alívio da pres-
são das estruturas de saúde, neste 
caso a testagem nos laboratórios 
disponíveis à população em geral, 
mas também um controlo eficaz de 
eventuais surtos estiveram na ori-
gem da abertura desta valência. 

Risco acrescido

A Comissão Distrital de Proteção 
Civil de Setúbal procura ir mais 
longe e considera que os funcio-
nários de instituições que prestam 
apoio domiciliário a idosos e ou-
tros cidadãos que carecem destes 

cuidados deviam integrar a pri-
meira fase da vacinação contra a 
Covid-19.
Uma proposta nesse sentido, deli-
berada a 3 de março, foi enviada ao 
secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares, Duarte Cordeiro, o 
responsável do Governo pela im-
plementação de medidas de com-
bate à pandemia na Península de 
Setúbal. 
A comissão, liderada pela presi-
dente Maria das Dores Meira, ad-
verte para o facto “de muitos destes 
trabalhadores funcionarem em siste-
ma de rotatividade entre equipas que 

prestam serviço no interior das estru-
turas residenciais para pessoas idosas 
e as de apoio domiciliário”.
Os bombeiros, outro grupo de ris-
co, foram envolvidos na primeira 
fase de vacinação e, de acordo com 
o definido, cerca de oitenta sapa-
dores e voluntários, ou seja, meta-
de do efetivo das duas instituições, 
foram vacinados a partir de feve-
reiro.
As vacinas foram dadas no quar-
tel dos Sapadores por uma equipa 
constituída por uma médica e qua-
tro enfermeiras do ACES Arrábida. 
“Nesta profissão, mesmo que quei-

ramos estar distantes, nem sempre é 
possível. Estou confiante”, referiu o 
bombeiro sapador Marco Vicente.

Retaguarda sanitária

O Centro de Diagnóstico Laborato-
rial à Covid-19 e o Atendimento a 
Doentes Respiratórios, instalados 
em área do Centro de Emprego e 
Formação Profissional de Setúbal, 
com envolvimento do município, 
assume-se como outra peça cen-
tral na contenção da pandemia, 
aliviando a pressão do sistema de 
saúde.

PANDEMIA DE A a Z

Este pequeno léxico, de A 
a Z, forma um conjunto de 
informação que enquadra os 
principais aspetos associados 
à Covid-19, nalguns casos com 
palavras que não usávamos 
ou que utilizávamos com 
um sentido distinto. De 
assintomático a zaragatoa, 
conheça alguns dos vocábulos 
associados à pandemia que 
veio mudar a forma de nos 
relacionarmos em sociedade.

Assintomático
É um dos grandes enigmas e causa 
de perturbação da Covid-19. Os 
infetados assintomáticos são 
transmissores silenciosos do 
vírus, o que dificulta a deteção das 
cadeias de transmissão.

Bazuca
Portugal receberá 13,9 mil milhões 
de euros de subvenções a fundo 
perdido e recorrerá a 2,7 mil 
milhões com juros baixos, no 
âmbito da “bazuca europeia” contra 
a crise.

Confinamento
O termo entrou definitivamente 
no nosso léxico para explicar que, 
por razões de saúde ou segurança, 
somos obrigados ao recolhimento. 
Agora, todos sabem o significado 
deste substantivo.

Distanciamento
O distanciamento, se ajuda a 
prevenir contágios, tem outros 
efeitos positivos, como um maior 
respeito na ocupação do espaço 
comum, mas origina isolamento 
social nalguns grupos.

Economia
Fecho de empresas e aumento 
do desemprego, das situações 
de pobreza e do endividamento. 
A pandemia é devastadora para 
a economia portuguesa, que 
recuperava da crise anterior.

Fronteira
A pandemia originou a suspensão 
de alguns direitos, como a livre 
circulação no espaço europeu. 
Nalguns períodos, o controlo foi 
retomado e, noutros, as fonteiras 
foram mesmo encerradas.

Gotícula
As gotículas de saliva, secreções 
que ocorrem quando se tosse, 
espirra ou fala, são a principal via 
de transmissão deste coronavírus, 
à semelhança das doenças 
respiratórias em geral. 

Higienização
Nunca as superfícies e os 
equipamentos, nos locais de 
trabalho e noutros espaços de 
utilização pública, foram tão 
higienizados, com desinfetantes e 
detergentes, como agora.

Incidência
A incidência acumulada, número 
de casos novos num período em 
relação a um número de pessoas, 
é usada para avaliar o grau de risco 
de cada local e definir medidas 
específicas.

Jogging
A prática de exercício físico 
individual e os passeios 
higiénicos ajudam a manter o 
equilíbrio mental em tempos de 
confinamento, mas há quem use e 
abuse dessa abertura.

Kit
Os kits de testes da Covid-19 não 
são todos iguais. Os testes de 
diagnóstico, PCR, destinam-se a 
confirmar a presença do vírus. Os 
serológicos avaliam se já houve 
contacto.

Letalidade
Mortalidade é erradamente 
confundida com letalidade. 
Enquanto a primeira mede as 
mortes por total de população, a 
taxa de letalidade mede mortes por 
casos dessa doença.
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Os serviços existentes neste equi-
pamento de saúde, de complemen-
to aos disponibilizados nas diver-
sas unidades de saúde familiar e 
no Centro Hospitalar de Setúbal, 
aumentaram este ano o horário 
funcionamento. 
Apesar da rede descentralizada de 
serviços o Hospital de São Bernar-
do, como a maioria dos grandes 
centros urbanos, atingiu um ponto 
de saturação preocupante no início 
do ano, com o aumento exponen-
cial de novos casos de Covid-19 
com necessidade de internamento.
A Câmara Municipal cedeu dois 

contentores de reforço da capa-
cidade da zona de espera da Área 
Dedicada à Covid-19 do Centro 
Hospitalar de Setúbal, estruturas 
climatizadas e com cadeiras, para 
os utentes a aguardar atendimento 
e resultados laboratoriais.

Alerta hospitalar

A situação de rutura do Hospital de 
São Bernardo entre finais de janei-
ro e início de fevereiro levou a que 
o bastonário da Ordem dos Médi-
cos, Miguel Guimarães, tivesse de-
cidido iniciar em Setúbal um péri-

plo de levantamento de problemas 
nos principais estabelecimentos 
hospitalares do país.
Na visita, a 2 de fevereiro, no auge 
da crise, o bastonário apontou a ur-
gência em reforçar os recursos hu-
manos e numa coordenação global 
entre hospitais de forma a aliviar a 
pressão deste.
Miguel Guimarães mostrou-se 
muito preocupado com a sobre-
carga do Hospital de São Bernardo 
motivada pela pandemia, com re-
gisto de 950 por cento de ocupação 
de camas dos cuidados intensivos. 
A situação esteve muito perto da 

rutura, mas o regresso ao confina-
mento obrigatório no início do ano 
contribuiu de forma decisiva para 
estancar, em Setúbal e em Portugal, 
o colapso dos cuidados intensivos 
hospitalares.

Reabertura segura

Depois de quinze períodos conse-
cutivos de Estado de Emergência, 
com apertadas medidas de con-
trolo sanitário, o país entrou, em 
maio, em Situação de Calamidade, 
o que permitiu alivar um conjunto 
de restrições, com exceções nos 

concelhos onde o risco se mantém 
elevado.
O atenuar do pico pandémico no 
país traz um novo plano de des-
confinamento, faseado, e com ava-
liações regulares, o que permite, 
paulatinamente, o regresso a uma 
normalidade possível, seja na cir-
culação no espaço público, seja na 
reabertura do comércio e da ativi-
dade cultural presencial.
Em cumprimento das diretrizes 
nacionais, Setúbal acompanha a 
evolução positiva e vê voltar, em 
segurança, o pulsar quotidiano da 
sociedade local.

Máscara
O uso de máscara, obrigatório em 
todos os locais, abertos e fechados, 
frequentados por pessoas, é a 
principal marca visual destes 
tempos e, acredita-se, veio para 
ficar.

Natal
Portugal teve das medidas menos 
restritivas na quadra de Natal na 
Europa e os números galoparam 
durante todo o mês de janeiro. No 
dia 28, registou 16.432 casos e 303 
mortes.

Obrigatório
Uso de máscara obrigatório. 
Recolher obrigatório. Teletrabalho 
obrigatório. Do “proibido proibir” 
do Maio de 68 ao “obrigatório 
obrigar” mais de 50 anos depois, 
tudo mudou, até as razões.

Prevenção
Utilização correta de máscara, 
desinfeção regular das 
mãos, etiqueta respiratória e 
distanciamento social, ou físico, 
são as quatro medidas básica para 
prevenir o contágio de SARS-CoV-2.

Quarentena
A mais longa e devastadora 
pandemia é a da peste negra do 
século XIV. Essa tragédia sanitária 
vem-nos à memória quando se fala 
de quarentena, também presente 
na Covid-19.

R(t)
O R, índice de transmissibilidade 
de um vírus num momento 
preciso, e o Rt, a sua variação ao 
longo tempo, mostram o número 
médio de contágios causados por 
cada pessoa infetada.

Saúde
É aquilo que todos queremos que 
regresse depresse e bem, para 
podermos voltar a fazer tudo o que 
fazíamos. Nunca a saúde tinha 
assumido um papel tão central.

Teletrabalho
Uma das principais medidas 
para evitar os ajuntamentos e 
deslocações foi a possibilidade, 
primeiro, e imposição, depois, 
do teletrabalho, medida que terá 
vindo para ficar.

Universal
A propagação desta doença é à 
escala planetária, uma epidemia 
que se alastrou ao mesmo tempo 
em vários países e, por isso, uma 
pandemia, declarada a 11 de março 
de 2020.

Vacina
O processo de produção da vacina 
que inoculasse a população contra 
a Covid-19 foi acelerado pela 
comunidade científica. Em tempo 
recorde, surgiram várias marcas 
comerciais.

Xenofobia
Tsunami de ódio e xenofobia. 
As palavras, sobre a Covid-19, 
são do secretário-geral da ONU, 
António Guterres, com velhos, 
estrangeiros, judeus, muçulmanos 
e refugiados entre os alvos.

Wuhan
A cidade localizada no centro da 
China, desconhecida da maioria 
dos ocidentais, foi o epicentro da 
Covid-19, onde foram registados, 
em dezembro de 2019, os 
primeiros casos no mundo.

Yin-Yang
O princípio taoista do Yin-Yang 
aponta a um olhar positivo sobre 
tudo, mesmo as coisas negativas. 
No caso da Covid-19, será 
perceber o que se pode aprender 
com este drama.

Zaragatoa
Esta vareta que se enfia pelo 
nariz, usada pela polícia 
científica nas séries criminais, 
assume-se como um agente 
central na Covid-19, de recolha 
de amostras para teste.
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O desenvolvimento 
de Setúbal foi 

novamente 
reconhecido. 

O Prémio 
Autarquia do 
Ano atribuiu 

ao concelho 
quatro galardões. 

Ambiente, 
Desporto, Cultura 

e Gastronomia 
foram as áreas 

distinguidas 

A Câmara Municipal de Setúbal brilhou na 
segunda edição do Prémio Autarquia do Ano, 
promovido pelo Lisbon Awards Group, com 
a obtenção de quatro galardões, nas áreas do 
Ambiente, Desporto, Cultura e Gastronomia.
Em Cultura e Património, os projetos sadinos 
premiados foram A Gráfica – Centro de Cria-
ção Artística, distinguida na subcategoria Artes 
Plásticas, e Setúbal Terra de Peixe, na de Gas-
tronomia.
A Gráfica proporciona um local destinado, 
principalmente, a fornecer apoio logístico a 
artistas, favorecendo a realização de residên-

Municipal, o Centro Municipal de Natação de 
Águas Abertas e o Centro Municipal de Ativida-
des de Natureza, conhecido como GOarrábida, 
com polos no Parque Urbano de Albarquel e em 
Azeitão. 
Na categoria Ecologia e Cuidados dos Animais, 
o portal Setúbal em Bom Ambiente, acessível 
em www.setubalambiente.pt, venceu a subca-
tegoria Consciencialização Ambiental. A plata-
forma, lançada no âmbito de uma candidatura a 
fundos comunitários, reúne, num único local, 
informação sobre todos os projetos relevantes 
desenvolvidos no concelho na área do Am-

cias artísticas nacionais e internacionais, bem 
como bolsas artísticas.
Na gastronomia, a marca Setúbal Terra de Peixe 
serve de base à promoção do setor da restau-
ração, à valorização científica e económica do 
pescado da costa setubalense e à divulgação da 
identidade sadina.
Na categoria Desporto e Vida Saudável, a distin-
ção coube aos novos equipamentos construídos 
para a prática e incentivo ao desporto, na subca-
tegoria Infraestruturas para a Prática Desporti-
va, de que são exemplos o Centro Municipal 
de Atividades Subaquáticas, o Centro Náutico 

biente e da eficiência energética, bem como no 
combate às alterações climáticas.
A segunda edição do Prémio Autarquia do Ano 
contou com a inscrição de 50 autarquias, ten-
do sido distinguido um total de 30 projetos. A 
iniciativa pretende homenagear as câmaras 
municipais e freguesias que se destacam, nas 
mais variadas áreas, por práticas inovadoras e 
de gestão rigorosa do interesse público.
O Lisbon Awards Group, que criou este galar-
dão, é uma entidade privada com fins lucrati-
vos, responsável por vários prémios e confe-
rências nos mais variados setores de atividade.

Setúbal é autarquia do ano

Conversas simples e informais sobre saúde 
mental e ações de formação gratuitas sobre 
vários temas foram algumas das iniciativas 
promovidas em formato digital especialmen-
te para a juventude setubalense, nos primei-
ros meses do ano.
“Bicho de 7 Cabeças – Conversas Simples 
sobre Saúde Mental” consiste num círculo 
de partilha e entreajuda, dirigido a pessoas 
com idades compreendidas entre os 14 aos 
30 anos, e que promove uma abordagem des-
complicada e leve sobre questões relaciona-
das com saúde mental.

Partilha de conhecimentos
As conversas, aos sábados, de manhã, via 
Zoom, foram moderadas pela psicóloga clíni-
ca Beatriz Franco. 
Em paralelo, ações de formação, a decorrer 
até junho, visam fornecer ferramentas e 
competências em diversas áreas para pessoas 
com idades entre os 18 e os 35 anos.
“Oficina de Expressão Plástica”, “Nutrição: 
Princípios e Dietética” e “Massagem Ayurvé-
dica: Técnicas e Conceitos” inserem-se numa 
parceria estabelecida entre a Câmara Munici-
pal de Setúbal e o Instituto do Emprego e For-
mação Profissional.

Um conjunto de 17 intervenções-vídeo com 
mensagens sobre o desenvolvimento sus-
tentável, gravadas por jovens setubalenses, 
foi apresentado entre os dias 28 de março e 
13 de abril nas redes sociais do município de 
Setúbal.
A iniciativa “Rumo a 2030: Vozes pela Mu-
dança”, organizada pela Câmara Municipal 
de Setúbal, em parceria com o Instituto Mar-
quês de Valle Flôr e a Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvimento, no âm-
bito da campanha Rumo a 2030, com finan-
ciamento Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua, teve como meta sensibilizar a 
população para a promoção da justiça social e 
climática.
As mensagens gravadas por jovens setuba-
lenses de áreas como teatro, jornalismo, his-
tória, fotografia e arte deram voz, nas páginas 
de Facebook do município e da Juventude de 
Setúbal, aos 17 ODS – Objetivos para o Desen-
volvimento Sustentável definidos na Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas.
Zé Zambujo, Inês Sousa, Afonso Carqueijeiro, 

Mensagens
dão voz

à mudança

Tiago Vieira, Catarina Branco e Gonçalo As-
sunção foram alguns dos jovens envolvidos 
neste projeto.
De salientar que o documento para o Desen-
volvimento Sustentável, aprovado em se-
tembro de 2015 por 193 membros da ONU, 
incluindo Portugal, visa a criação de um novo 
modelo global para acabar com a pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de 
todos, proteger o ambiente e combater as al-
terações climáticas.

Lo
ca

l
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Os montantes concedidos ao movimento associativo 
em 2020 aumentaram 35 por cento face a 2019, 

apesar da redução drástica da atividade cultural e 
desportiva devido à pandemia. O município reforçou 

o apoio a instituições e agentes como medida de 
emergência, política que mantém em 2021

questões relacionadas com o tra-
balho que está a ser desenvolvido 
em termos de intervenção social no 
concelho para fazer face à atual cri-
se sanitária foram debatidas a 28 de 
janeiro numa reunião do Conselho 
Local de Ação Social de Setúbal.
A sessão, realizada em formato de 
videoconferência, com a participa-
ção de meia centena de pessoas e 
quarenta entidades do concelho, foi 
dirigida pelo vereador com o pelou-
ro dos Direitos Sociais e presidente 
do Conselho Local de Ação Social de 
Setúbal, Pedro Pina.
O autarca lembrou algumas das 
ações desenvolvidas pelo município 
ao longo da crise sanitária, como a 
Linha de Apoio Municipal de Bens 
Essenciais, promovida em articu-
lação com 17 entidades, os apoios 
financeiros concedidos a institui-
ções e a colaboração na aplicação de 
inquéritos epidemiológicos.

A Câmara Municipal de Setúbal 
lançou em fevereiro um serviço 
de apoio à distância na área da in-
tervenção social, informativo e de 
encaminhamento, para a população 
com mais de 65 anos residente no 
concelho.
800 105 665. Este é o número, 
gratuito, do Setúbal 65+, projeto 
de apoio social que procura, à dis-
tância de um telefonema, ajudar 
nas mais variadas esferas de inter-
venção aqueles que mais precisam, 
sobretudo a população mais enve-
lhecida.
Esta linha telefónica, disponível de 
segunda a sexta-feira, das 09h00 
às 12h30, resulta em mais uma res-
posta social da autarquia para a po-
pulação sénior, neste caso com uma 
nova valência de caráter informati-
vo e de encaminhamento do utiliza-
dor, se necessário, para entidades 
externas.
Saúde e bem-estar, legislação, vio-
lência doméstica, ação social, ser-
viços, equipamentos e voluntariado 
são alguns dos assuntos que podem 
ser tratados no Setúbal 65+, asse-
gurado por um leque de técnicos 
superiores, com formações multi-
disciplinares. 

Trabalho
em rede
dá frutos

Telefone
ao serviço
do idoso

A Câmara Municipal de Setúbal, 
consciente das dificuldades que o 
movimento associativo do concelho 
atravessa, tem vindo a reforçar os 
apoios financeiros às organizações 
e agentes, o que se traduz num au-
mento dos valores definidos e num 
acréscimo dos montantes entre-
gues antes da pandemia.
O município subiu em 2020 o mon-
tante de apoios diretos e indire-
tos num ano em que a atividade do 
movimento associativo diminuiu 
drasticamente, com mais de 70 por 
cento dos eventos, projetos e ações 
cancelados.
Em 2019, os apoios financeiros 
diretos ao movimento associativo, 
aprovados em reunião de câmara, 
foram de 806 mil e 25,49 euros. Em 
2020, esse apoio foi de 1 milhão, 89 
mil e 296,27 euros, ou seja, mais 
283 mil e 270,78 euros.
Este valor representa um cresci-
mento de 35 por cento em relação 
ao ano anterior, traduzindo-se num 
verdadeiro apoio extraordinário ao 
movimento associativo.
Saliente-se que os apoios financei-
ros diretos ao movimento associa-
tivo cultural passaram de 304 mil 
euros em 2019 para 430 mil euros 
em 2020, um crescimento de 41 por 
cento, num ano em que a atividade 
diminuiu drasticamente.
Destaque em 2020 para o apoio fi-
nanceiro direto de 200 mil euros a 
cinco companhias e grupos de tea-
tro do concelho, no âmbito dos pro-
tocolos de cooperação.
Também as coletividades selecio-
nadas para o Concurso das Marchas 
Populares de Setúbal 2020 rece-
beram um apoio global de 26 mil e 
400 euros, não obstante a suspen-
são do evento.
O apoio financeiro direto ao Movi-
mento Associativo Desportivo atra-
vés da Matriz de Apoio passou de 
115 mil euros em 2019 para 122 mil 
euros em 2020, um crescimento de 
7 por cento, apesar de a maioria dos 

clubes desportivos ter parado quase 
por completo a sua atividade du-
rante diversos meses.
Em 2020, atribuiu um total de 219 
mil euros ao movimento associativo 
para a realização de obras nas suas 
instalações.

Agentes envolvidos

A par do apoio às associações, clu-
bes e coletividades, de realçar o 
apoio a agentes culturais e des-
portivos individualmente. Tudo 
somado, o município concedeu 2 
milhões e 507 mil euros em 2020.
Além do montante de 1 milhão e 89 
mil euros de apoio financeiro di-
reto ao movimento associativo, de 
realçar, por exemplo, a aquisição de 
serviços para programação cultural, 
desportiva, social e de juventude, 
no total de 630 mil euros, que in-
cluiu a contratação de artistas e ou-
tros agentes culturais.

Movimento
associativo
com apoio

aumentado

Saliente-se, ainda, os programas 
de apoio aos artistas locais lançados 
online, nomeadamente “Em Casa 
com Arte”, “Casa da Cultura Dentro 
de Portas” e “Tomei a Liberdade”, 
que tiveram um orçamento de 18 
mil euros.
De referir igualmente a ajuda so-
cial realizada no âmbito da linha de 
apoio a bens essenciais, com mais 
de 2 mil e 700 pessoas abrangidas, 
a qual gerou a distribuição de cerca 
de 500 cabazes e um apoio finan-
ceiro de 50 mil euros.

Mais ajuda em 2021

Para 2021 já está em execução um 
conjunto de projetos de apoio e fi-
nanciamento por parte do municí-
pio no âmbito da cultura, no senti-
do de complementar o apoio direto 
aos agentes culturais locais e à pro-
dução cultural.
São exemplos os programas “Se-

túbal – Cultura Sem Barreiras”, com 
60 mil euros para pagamento direto 
a artistas e agentes culturais, e “Mu-
ral 18 – Programação Cultural em 
Rede”, com 69 mil e 500 euros a se-
rem pagos diretamente pelo muni-
cípio aos artistas e agentes culturais.
Saliente-se ainda em 2021 a ma-
nutenção e o reforço dos valores 
protocolados com as associações e 
coletividades e o início de “Bolsas 
Artísticas”, um projeto inovador 
com um valor global de 45 mil euros 
de investimento.
A Câmara Municipal de Setúbal 
continuará a isentar de taxas de uti-
lização os equipamentos culturais 
e desportivos todo o movimento 
associativo, o que representa um 
montante anual de aproximada-
mente 370 mil euros.
Nos casos dos equipamentos e es-
petáculos culturais com bilheteira, 
a receita tem sido entregue, na tota-
lidade, às promotoras, sobretudo as 
companhias de teatro e as associa-
ções na área da música e da dança, 
num valor global de 22 mil euros.
A autarquia prossegue o estabele-
cimento de protocolos na área des-
portiva e cultural com todo o mo-
vimento associativo, com valores 
superiores aos 500 mil euros anuais 
de apoio.
Continua igualmente a ceder gra-
tuitamente autocarros municipais, 
este ano em menor quantidade de-
vido à anulação de muitos eventos, 
mas que assumiram um custo total 
de 32 mil euros, e a fornecer um 
elevado número de apoios logísti-
cos, que, em 2020, foram calcula-
dos em 150 mil euros.
Destaque ainda para o facto de a 
Câmara Municipal ter cedidas perto 
de nove dezenas de sedes sociais ou 
gestão de instalações municipais ao 
movimento associativo, cobrindo 
os custos na sua quase totalidade, 
com água e energia, em valores que 
ultrapassam largamente os 150 mil 
euros anuais.

A autarquia aprovou, a 3 de mar-
co, a atribuição de um apoio fi-
nanceiro no valor global de perto 
de 120 mil euros a 39 instituições 
e associações com intervenção 
social no concelho. 
A medida tem em conta que “as 
respostas comunitárias e sociais 
sofreram enormes transformações, 
principalmente no que diz respeito à 
sua intervenção familiar e psicosso-
cial junto da população”.
Os apoios, para entidades que as-
seguram seis dezenas de respos-
tas sociais, das quais beneficiam 
mais de 15 mil pessoas, traduzem 
o reconhecimento do papel que 
as instituições assumem neste 

Respostas sociais
com financiamento

período de pandemia, com cons-
trangimentos adicionais devido à 
dificuldade em aceder a recursos 
extraordinários disponíveis e à 
morosidade face à dimensão dos 
pedidos de ajuda.
O município destaca o trabalho 
que as instituições sociais vêm 
desenvolvendo, mantendo-se em 
funcionamento não obstante as 
dificuldades extremas e a obriga-
ção de adaptarem a intervenção 
em áreas como o atendimento e 
o acompanhamento e de garanti-
rem respostas a nível alimentar e 
domiciliário, apesar de “sobrecar-
regadas com um acréscimo signifi-
cativo de pedidos de apoio”.
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Contributos e reflexões para a construção de 
uma sociedade mais justa e pacífica são par-
tilhadas em Setúbal, a 5 de junho, no Fórum 
Municipal Luísa Todi, no Encontro pela Paz 
2021, o qual conta com debates e um desfile.
A iniciativa, promovida pelo Conselho Portu-
guês para a Paz e Cooperação juntamente com 
doze entidades e organismos, incluindo o mu-
nicípio sadino, foi apresentado a 6 de maio, na 
Sala de Sessões dos Paços do Concelho.
Para a presidente da autarquia, Maria das 
Dores Meira, a construção da paz e de uma 

Cooperação dá voz à paz
Diferentes visões para 

trilhar o caminho da paz 
convergem em Setúbal. 

O município, fortemente 
empenhado neste 

desígnio da humanidade, 
acolhe um encontro que 
procura contribuir para 

a construção de uma 
sociedade mais pacífica. 

Esta caminhada pela 
paz conta ainda com 

um desfile, aberto à 
participação popular

vivência comum começa na inclusão, consti-
tuindo um trabalho contínuo e permanente, 
como o que é realizado em Setúbal.
“A paz constrói-se na procura da integração e 
não na artificial imposição e valorização das di-
ferenças. Constrói-se nas cidades, com a recusa 
ativa das ideias dos que fazem do medo do outro 
o principal trunfo político e partidário.”
A autarca afirmou que Setúbal está fortemen-
te comprometida com a defesa da paz, de que 
é exemplo a adesão ao Movimento dos Muni-
cípios pela Paz, a subscrição dos princípios e 

compromissos, e a realização do encontro em 
2021.
“Fazemo-lo acolhendo da melhor forma todos os 
que nos procuram, seja porque fogem da pobreza, 
seja porque almejam encontrar melhor vida”, 
até porque, realçou, “a paz faz-se sem cercas 
sanitárias só para os outros, apenas porque são 
diferentes”.
A presidente do Conselho Português para a 
Paz e Cooperação, Ilda Figueiredo, afirmou 
que o Encontro pela Paz constitui “um espaço 
de convergência de diferentes visões de verdadei-

ros interessados na defesa da paz e na caminha-
da para um país mais justo”.
“Paz e Desarmamento”, “Cultura e Educação 
para a Paz” e “Solidariedade e Cooperação” 
são os temas em destaque no encontro, o qual 
conta com um desfile, novidade, de forma a 
tornar a iniciativa mais participada.
Antes da apresentação, representantes das 
entidades organizadores realizaram uma reu-
nião preparatória do evento, a qual contou 
com a participação do vereador Ricardo Oli-
veira.

A Câmara Municipal associou-se à campa-
nha Laço Azul, de sensibilização contra os 
maus-tratos na infância e juventude, numa 
ação em abril que envolveu a participação de 
motoclubes. 
A iniciativa das Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens do distrito de Setúbal, 
pelo Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na 
Infância, contemplou uma atividade em cada 
concelho do distrito.
O Moto Clube de Setúbal protagonizou a ação 
na cidade sadina, no dia 23, com um périplo 
que incluiu paragens em escolas do ensino 
básico e secundário.
A presidente do município, Maria das Dores 
Meira, e o vereador com o pelouro dos Direi-
tos Sociais, Pedro Pina, receberam a comiti-
va na Praça de Bocage.

A cidade de Setúbal vai implementar, a título 
experimental, um sistema de trotinetas elé-
tricas partilhadas para utilização individual 
nas deslocações urbanas, com centenas de 
veículos disponíveis à população. 
A medida é um projeto-piloto destinado a 
potenciar a micromobilidade em Setúbal, 
no âmbito de uma parceria entre a empresa 
Bolt e a Câmara Municipal, que aprovou, a 5 
de maio, a implementação do programa.
A fase experimental dura seis meses, pe-
ríodo em que ficam à disposição entre 200 
a 300 trotinetas elétricas para aluguer, com 
a gestão dos equipamentos a cargo da em-
presa. O embaixador do Japão em Portugal, Ushio 

Shigeru, esteve no concelho de Setúbal, 
no dia 5 de janeiro, numa visita protocolar 
 destinada a estreitar a cooperação com o 
município em diferentes setores económi-
co-sociais.
O diplomata deslocou-se à cidade sadina a 
convite da presidente da Câmara Munici-
pal de Setúbal, Maria das Dores Meira, com 
quem se reuniu nos Paços do Concelho.
Além de locais icónicos de interesse turís-
tico e cultural, ficou ainda a conhecer várias 
empresas da região.
A visita deu início a um processo de criação 
de condições para o estreitamento e inten-
sificação das relações entre o Japão e Setúbal 
principalmente em áreas como economia, 
cultura e desporto.

Laço contra
maus-tratos

Diplomacia
atrai Japão

Projeto de trotinetas elétricas
acelera micromobilidade

Os custos dos alugueres não devem ultrapas-
sar os 25 cêntimos por minuto de utilização e 
não são cobradas taxas de desbloqueamento 
dos veículos.
O sistema vai estar disponível em diversas 
áreas da cidade e pretende facilitar a ligação 
às praias.
Os parques de concentração das trotinetas 
localizam-se na Avenida Luísa Todi, zona 
nascente e poente, no Parque Urbano de Al-
barquel, nas praças de Bocage e do Brasil, no 
cais dos ferries, na Avenida 22 de Dezembro 
próximo do Convento de Jesus, na Loja do 
Cidadão próximo do Hospital de São Ber-
nardo e na Avenida Rodrigues Manito.
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Cooperação por curso
A autarquia assinou a 7 de maio com 
sete entidades o acordo de coope-
ração do curso profissional de Téc-
nico de Desporto, lecionado desde 
o ano letivo 2019/2020 na Escola 
Secundária Sebastião da Gama. 
Este curso, na parte curricular com 
a particularidade diferenciadora da 
componente náutica, é dinamizado 
no âmbito do Programa Ser-Pro, da 
Iniciativa Fundação, e proporcio-
na uma aprendizagem técnica, em 
contexto de trabalho e em proximi-
dade com a comunidade.  

Obras melhoram recreio
A Câmara Municipal realizou obras 
de reparação do equipamento lú-
dico existente no espaço de recreio 
da Escola Básica do Viso, no âm-
bito da prossecução da melhoria 
das condições do parque escolar. A 
degradação do equipamento moti-
vou a execução de um conjunto de 
trabalhos, orçados em cerca de seis 
mil euros. A intervenção, concluída 
em março, contribui para a melho-
ria das condições de segurança no 
espaço e beneficia a qualidade dos 
períodos de lazer das crianças. 

Aprendizagem com arte
Atividades de experimentação cien-
tífica para crianças, a par de forma-
ções de capacitação de educadores e 
professores, são algumas das ações 
a decorrer no âmbito do Programa 
Municipal de Educação pela Arte e 
pelas Ciências Experimentais. Uma 
atividade de animação do livro e da 
leitura, dinamizada em parceria com 
a Casa d’Avenida, e que envolveu, até 
janeiro, um total de 1200 crianças e 
96 docentes do pré-escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico, é outras das 
iniciativas do projeto.

Ensino recebe apoios
A atribuição de apoios financeiros 
aos agrupamentos de escolas para a 
aquisição de material de desgaste, 
despesas de funcionamento, visi-
tas de estudo e ação social no ano 
letivo 2020/2021 foi aprovada, em 
fevereiro, em reunião pública. No 
âmbito da Ação Social Escolar, é 
disponibilizado um montante de 
529.458,40 euros, enquanto para a 
aquisição de material de desgaste é 
atribuído um valor de 23.903 euros 
e para despesas de funcionamento é 
garantida uma verba de 24 mil euros.

Mergulho defende oceano
Estudantes das escolas secundá-
rias Sebastião da Gama e D. Manuel 
Martins participaram, em janeiro, 
numa ação de sensibilização para 
os problemas dos oceanos. Sem 
precisarem de sair da sala de aula, 
com recurso a máscaras de realida-
de virtual construídas em cartão re-
ciclado, os estudantes descobriram 
algumas espécies que vivem nas 
profundezas dos oceanos. A inicia-
tiva, do projeto nacional Kids Dive, 
incluiu um conjunto de palestras 
sobre biodiversidade marinha.

Fibrocimento 
removido
das escolas

A operação de substituição das co-
berturas em fibrocimento nas cinco 
escolas do concelho, algumas geri-
das pelo Estado, onde subsistia este 
material com amianto ficou pratica-
mente concluída em março. 
Estas intervenções, compartici-
padas por fundos comunitários, 
abrangem as escolas básicas de 2.º 
e 3.º ciclos de Aranguez e Azeitão e 
a Escola Secundária D. Manuel Mar-
tins, da tutela do Estado, e as escolas 
básicas de 1.º ciclo de Santa Maria e 
das Amoreiras, da responsabilidade 
da autarquia.
Fica apenas por executar a substi-
tuição da cobertura da EB de Aran-
guez, que decorre nas férias letivas 
de verão, uma vez que se trata de um 

O município procedeu no primeiro trimestre do ano à remoção de coberturas 
com amianto das escolas do concelho, incluindo os estabelecimentos da 
responsabilidade do Estado. A operação na básica de Aranguez avança no verão

edifício com uma extensa área de 
intervenção, o que motiva uma ação 
mais demorada.
A Câmara Municipal promoveu a 
remoção das antigas coberturas em 
fibrocimento, substituindo-as por 
chapas de painel sandwich de poli-
carbonato, com a parte superior em 
cor de telha de barro a fim de evitar 
o reflexo e encandeamento nos imó-
veis circundantes.
A operação incluiu a desmontagem 
e transporte para vazadouro das an-
tigas coberturas em fibrocimento, 
ação executada por uma empresa 
especializada e que obedece a um 
criterioso conjunto de normas de 
segurança.
A instalação das novas coberturas, 

além de conferir condições de con-
forto térmico e de segurança acres-
cidas, dá cumprimento à legislação 
no que respeita à remoção de estru-
turas em fibrocimento com amianto.
Com estas intervenções, realizadas 
no âmbito de um conjunto de ações 
idênticas que têm sido concretizadas 
pela autarquia e comparticipadas 
por fundos comunitários, comple-
ta-se a remoção das coberturas de 
fibrocimento em todos os edifícios 
escolares do Setúbal.
Isto depois de o município, no âm-
bito deste processo, já haver subs-
tituído as coberturas das escolas do 
1.º ciclo dos Arcos, de São Gabriel, 
do Monte Belo, da Azeda e do Peixe 
Frito, ações realizadas em 2020.

Uma nova biblioteca, investimento 
realizado pela Câmara Municipal 
superior a 120 mil euros, reforça a 
qualidade de ensino na Escola Bási-
ca do Montalvão-Laranjeiras.
A intervenção consiste na criação 
de condições numa estrutura me-
tálica para a instalação de uma bi-
blioteca, em substituição da antiga, 
localizada num espaço exíguo e sem 
as necessárias condições para o 
funcionamento em pleno.
Com esta ação todas as escolas bási-
cas do concelho passam a integrar a 
Rede de Bibliotecas Escolares.

Laranjeiras ganha
nova biblioteca

O monobloco oferece condições de 
conforto, com climatização assegu-
rada por equipamento de ar con-
dicionado, e tem duas portas com 
ligação direta ao edifício escolar 
através de rampas que permitem o 
acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida e que se encontram prote-
gidas por dois telheiros.
O novo equipamento possibilita, 
igualmente, requalificar uma área 
que se encontrava ao abandono, 
sem desvirtuar o pomar de laran-
jeiras característico desta escola 
básica.

A importância de uma cidade edu-
cadora na promoção da cidadania e 
liberdade foi uma das ideias desta-
cadas, no dia 6 de abril, na segunda 
sessão em formato digital do ciclo 
de debates “Setúbal, Cidade Educa-
dora: transformar o território com 
as pessoas”, organizado pela Câma-
ra Municipal.
No encontro “Cidadania e Liberda-
de”, cuja abertura foi feita pelo ve-
reador com o pelouro da Educação, 
Ricardo Oliveira, um conjunto de 
especialistas partilhou experiên-
cias realizadas em diversas insti-
tuições, incluindo a autarquia, no 

Cidadania educadora 
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âmbito da promoção de uma cida-
dania ativa.
O ciclo de seminários surge pelo 
facto de o habitual painel “Cami-
nhos que se trilham: experiências 
locais de sucesso”, integrado no 
programa da Conferência Anual de 
Educação de Setúbal, realizada em 
setembro de 2020, não ter decor-
rido no formato normal, devido às 
restrições no âmbito da pandemia.
A primeira sessão deste ciclo reali-
zou-se a 2 de dezembro e a próxima, 
com o tema “Ambiente e Sustenta-
bilidade”, está marcada para o dia 15 
de junho.
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Setúbal recolhe
resíduos orgânicos
Setúbal está a apostar a sério na recolha seletiva de resíduos orgânicos ou 
biorresíduos que os munícipes produzem em casa. O objetivo é assumido de forma 
a antecipar a obrigação legal da separação destes detritos

A recolha seletiva de resíduos urbanos bio-
degradáveis em Setúbal, no âmbito de um 
projeto inovador desencadeado pelo muni-
cípio, com financiamento comunitário, está 
a avançar com várias ações em curso, sendo 
a mais recente a instalação dos primeiros 
contentores acessíveis com cartão eletrónico 
próprio.
Esta operação reforça a recolha dos desig-
nados Resíduos Urbanos Biodegradáveis 
(RUB), no âmbito do projeto “Setúbal Com-
posto”, que antecipa, em todo o concelho, a 
obrigatoriedade de Portugal assegurar, a par-
tir de 2024, a separação e reciclagem na ori-
gem ou na recolha seletiva deste tipo de lixo.
Numa primeira fase, o projeto foi imple-
mentado na freguesia de Azeitão, onde conta, 
até ao momento, com mais de 2700 inscritos, 

Duas bicicletas elétricas foram entregues a 
19 de março pela ENA – Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida à autarquia, que as vai 
utilizar em deslocações pequenas para testar 
as vantagens do uso de modos sustentáveis de 
mobilidade.

Pedaladas pela sustentabilidade

Um mapa interativo com as 21 árvores classi-
ficadas e as 14 propostas a classificação, dis-
ponibilizado no site municipal Setúbal em 
Bom Ambiente, foi lançado a 21 de março, 
Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional 
da Floresta. 
A ferramenta desenvolvida pelo município 
de Setúbal permite conhecer, em modo in-
terativo, as localizações das 21 árvores do 
concelho que são classificadas como de inte-
resse público e as 14 que o município propôs 
recentemente para classificação ao Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas.
As oliveiras milenares com mais de dois mil 
anos que se encontram em Azeitão, junto da 
Estrada Nacional 10, e a melaleuca do jar-
dim Eng.º Luís da Fonseca são algumas das 
árvores classificadas que se podem encontrar 
no mapa. 
É ainda possível identificar o plátano que se 
encontra no Largo Dr. Francisco Soveral e 
as seis Araucárias-de-Norfolk, centenárias, 
com 26,6 metros de altura, localizadas no 
Largo José Afonso. 
De entre as árvores propostas para classifi-
cação, são de salientar os dois exemplares de 
magnólias centenárias que se encontram na 
placa central da Avenida Luísa Todi.
Além da localização, o mapa dá a conhecer 
várias curiosidades sobre estas e outras es-
pécies de árvores de interesse público do 
concelho de Setúbal.  

Divulgação
de árvores
com mapa

e, em março, teve início a segunda fase com a 
instalação de 61 contentores para recolha se-
letiva junto dos contentores de lixo comum, 
em quatro áreas populosas da freguesia de 
S. Sebastião, especificamente nos bairros 
Afonso Costa, Monte Belo (Norte e Sul), Nova 
Azeda e Vale do Cobro.
Estes contentores, que abrangem cerca de 11 

mil residentes, têm a particularidade de se-
rem apenas acessíveis por cartão eletrónico 
individual, o que permite saber a quantidade 
produzida de lixo nos diferentes pontos da 
cidade.
Para reforçar a recolha, a autarquia inves-
tiu ainda quase 500 mil euros na aquisição 
de quatro camiões, de 16 metros cúbicos de 
capacidade, que seguem normas de eficiên-
cia e desempenho ambiental, traduzindo-
-se numa melhoria da qualidade do serviço 
prestado.
Além disso, o Setúbal Composto ganhou um 
importante aliado em fevereiro, com a ins-
talação de um stand no interior da loja Leroy 
Merlin, que contribuiu para a divulgação do 
projeto e para a sensibilização dos munícipes 
para a importância da recolha seletiva.

Esta oferta realiza-se no âmbito do projeto 
europeu EnerNETMob, desenvolvido pela 
ENA em parceria com 11 países, com o obje-
tivo de criar uma rede inter-regional de mo-
bilidade elétrica.
Na cerimónia de entrega das viaturas, a pre-

sidente do município, Maria das Dores Meira, 
saudou a ENA pela iniciativa e comentou a im-
portância da oferta. “É com ações como esta que 
se faz a diferença no que diz respeito à mobilidade 
sustentável.”
A vereadora do Ambiente, Carla Guerreiro, 
adiantou que os veículos estão à disposição 
dos trabalhadores que exercem funções no 
Edifício dos Ciprestes, onde funcionam áreas 
funcionais da autarquia como o urbanismo, as 
obras e o ambiente. Futuramente a ideia é “ter, 
pelo menos, duas bicicletas elétricas em cada edi-
fício municipal”.
As duas bicicletas, de modelo UrbanBiker Sid-
ney, cor preta, possuem motores de 250 watts, 
duas bolsas para transporte de documentos e 
autonomia de 70 a 80 quilómetros, e são mais 
um contributo para a transição energética e a 
descarbonização do território.
Ainda no âmbito do projeto EnerNETMob, vai 
ser instalado na Avenida Luísa Todi um posto 
de carregamento com capacidade de abastecer 
veículos em menos de trinta minutos.

HIGIENE. Um novo equipamento, 
instalado no Parque Municipal de 
Poçoilos, num investimento de 60 
mil euros, reforça a higienização 
de contentores de resíduos sólidos 
urbanos. O equipamento, com duas 
cabeças de lavagem, sistema de alta 
pressão com higienização a quente 
e cabina em aço inoxidável, segue 
normas de eficiência e desempenho 
ambiental, traduzindo-se numa 
melhoria da qualidade do serviço.
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qualidade do ar com mais informação
As informações relacionadas com a qualidade 
do ar e com os efeitos da poluição atmosférica 
na saúde humana foram reforçadas com a ins-
talação de um conjunto de painéis específicos 
nas três estações de medição do concelho.
Os painéis que revestem, desde o final de fe-
vereiro, o exterior das estações de medição 
da qualidade do ar do quebedo, dos Arcos e 
da Camarinha, informam, por meio de ilus-
trações, sobre a origem dos poluentes atmos-

féricos, nomeadamente as principais fontes 
de poluição e as transformações possíveis na 
atmosfera.
As estruturas, concebidas e instaladas pela 
Câmara Municipal de Setúbal, contêm mapas 
com a localização dos três equipamentos e par-
tilham outros conteúdos sobre hábitos diários 
que melhoram a qualidade do ar, como a uti-
lização dos transportes públicos, a realização 
de pequenas deslocações a pé ou de bicicleta, a 

Recolha inovadora
de lixos específicos

Baú das Cinzas e Gaiola dos Esferovites são os 
novos equipamentos de um projeto inovador, 
lançado pela Câmara Municipal para dar res-
posta a um problema de higiene urbana iden-
tificado em particular na frente ribeirinha.
“As cinzas dos fogareiros e grelhadores dos restau-
rantes são depositadas em locais indevidos. Mui-
tas vezes são colocadas nos contentores normais, 
ainda quentes, o que pode provocar incêndios, e 
também nos canteiros de flores e até no rio. Não 
havia alternativas, mas não podia continuar a 
fazer-se desta forma”, explica a vereadora do 
Ambiente do município, Carla Guerreiro.

No que diz respeito às caixas de esferovite 
que acondicionam o peixe fresco vendido nos 
mercados municipais, a autarca refere que, 
apesar de poderem ser depositadas no eco-
ponto amarelo, “como a maior parte é de grande 
dimensão acaba por ser colocada no chão”.
Atenta a esta situação, a Câmara Municipal 
idealizou dois novos equipamentos metálicos 
que reforçam a recolha seletiva de resíduos 
urbanos destinados especificamente à depo-
sição correta e em segurança das cinzas e das 
embalagens de esferovite.
Nesta primeira fase da iniciativa municipal, o 

Baú das Cinzas e a Gaiola dos Esferovites es-
tão apenas instalados na Avenida José Mou-
rinho, mas, “se o projeto funcionar e as pessoas 
aderirem, o objetivo é replicar estes equipamentos 
noutros locais da cidade”, sublinha Carla Guer-
reiro. 
De forma a apelar para a necessidade de os 
restaurantes utilizarem estes equipamentos, a 
autarquia pretende lançar em breve uma cam-
panha de sensibilização com a distribuição de 
folhetos com informações sobre o modo de 
funcionamento dos novos equipamentos e as 
vantagens de utilização.

Aves em observação
Perto de cinco dezenas de caixas-ninho 
foram instaladas a 12 de fevereiro em vá-
rios pontos da Herdade da Mourisca e da 
Península da Mitrena, com o objetivo de 
monitorizar as aves e proporcionar locais 
de nidificação no Estuário do Sado. O pro-
jeto, desenvolvido numa parceria entre a 
Câmara Municipal de Setúbal e a SPEA – 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves, consistiu na colocação de quarenta 
ninhos para espécies de pequena dimen-
são e oito para receber aves de rapina. O 
objetivo é proporcionar locais nos quais 
as aves possam nidificar, perceber quais 
as espécies que nidificam e visitam o Sado 
e estudar as respetivas rotas migratórias.

Replantação ecológica
Duas dezenas de crianças do ATL Palmo e 
Meio replantaram, na tarde de 7 de abril, 
cerca três dezenas de sebes, cedidas pela 
Câmara Municipal, na área exterior do 
equipamento escolar. Professores e au-
xiliares juntaram-se à ação no âmbito 
da campanha Setúbal Mais Bonita, que, 
no quadro das medidas de mitigação 
da pandemia, está a aceitar propostas 
de intervenção. O Setúbal Mais Bonita, 
projeto iniciado em 2011, envolve anual-
mente cerca de cinco mil munícipes, que, 
enquanto voluntários, participam ativa-
mente em centenas de ações de requalifi-
cação e embelezamento de espaços e edi-
fícios públicos, escolas e coletividades.

Gaivotas em estudo
Uma campanha de monitorização de aves 
nidificantes de âmbito nacional, à qual 
o município aderiu, apela à participação 
da população na identificação da espécie 
gaivota-de-patas-amarelas em meio ur-
bano. A iniciativa, realizada no âmbito do 
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 
promovido pela Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves em parceria com o 
Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, contribui para a elaboração do 
censo nacional da gaivota-de-patas-ama-
relas. Para participarem, os voluntários só 
pre cisam de se registar no endereço http://
bit.ly/censo-gaivotas-2021 e indicar a lo-
calização de casais destas aves ou ninhos.

limitação do uso do automóvel ao estritamente 
necessário e a aposta na mobilidade elétrica e 
partilhada,
As três estações de medição da qualidade do 
ar, instaladas no Jardim do quebedo, na Esco-
la Básica dos Arcos e na Escola Secundária D. 
João II, com gestão da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo, estão equipadas com analisadores 
automáticos que monitorizam, em tempo real 
e contínuo, a concentração dos principais po-
luentes atmosféricos. 
Os dados produzidos são recolhidos pela APA 
– Agência Portuguesa do Ambiente e disponi-
bilizados na página da qualAr – Base de Dados 
Online da qualidade do Ar.
Aliado a este portal, a APA desenvolveu a campa-
nha nacional “Por um País com Bom Ar”, à qual 
o município de Setúbal aderiu com a criação de 
uma página exclusivamente dedicada a este pro-
jeto no site “Setúbal em Bom Ambiente”.
Esta campanha está alinhada com o compro-
misso assumido pela autarquia na defesa da 
qualidade e sustentabilidade ambiental do 
concelho.

Cinzas de grelhadores de restaurantes e embalagens de esferovite que acondicionam o peixe podem 
ser depositadas em contentores inovadores. O projeto experimental visa a melhoria da higiene 
e da segurança, mas também da imagem e atratividade urbana
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Um vídeo que apresenta a masco-
te do SMPCB – Serviço Municipal 
de Proteção Civil e Bombeiros de 
Setúbal e mostra o trabalho desen-
volvido no âmbito da prevenção 
dos riscos das alterações climáti-
cas está em destaque no regresso 
às escolas das atividades do “Mês 
dos Riscos e das Alterações Climá-
ticas”.
O filme “Aprende com o Salvador”, 

Setúbal participou no dia 10 de mar-
ço no NEAMWAVE’21, exercício in-
ternacional que envolveu entidades 
de proteção civil de diversos países, 
destinado a testar a prontidão da 
resposta a alerta de tsunami.
O exercício consistiu na simulação 
de um alerta de tsunami com impac-
te na região do Atlântico Nordeste, 
Mediterrâneo e Mares Conexos – 
NEAMTWS, na sigla em inglês, que 
inclui países como Portugal, Marro-
cos, Espanha, Reino Unido, Dina-

Exercício simula 
alerta de tsunami

Salvador chega às escolas

Uma raposa vermelha 
da Serra da Arrábida é 

protagonista de um vídeo 
que explica de forma 

simples às crianças 
a importância da 

prevenção em proteção 
civil. O Salvador já 

começou a percorrer as 
escolas no âmbito do 
“Mês dos Riscos e das 

Alterações Climáticas”. 
Um mural pintado 

na EB de Azeitão e a 
distribuição de kits de 

emergência aos alunos 
são algumas das 

iniciativas no âmbito 
deste projeto municipal

produzido numa parceria entre a 
Câmara Municipal e a Escola Su-
perior de Educação do Instituto 
Politécnico de Setúbal, começou 
a ser divulgado no dia 16 de abril 
junto dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos 
do ensino básico.
Com a duração de nove minutos e 
meio, o filme visa o envolvimen-
to dos alunos com o mais recente 
membro da equipa da Proteção 

Civil Municipal de Setúbal, o Sal-
vador, ou Sal para os amigos, uma 
raposa vermelha da Serra da Arrá-
bida. 
Esta é a forma de o Sal acompanhar 
a distribuição de Kits de Emergên-
cia em Proteção Civil às crianças 
nas escolas, numa readaptação do 
projeto para reduzir o número de 
atividades presenciais.
O “Mês dos Riscos e das Altera-

ções Climáticas”, implementado 
pelo SMPCB, no âmbito do proje-
to “Comunicação e Sensibilização 
em Cenários de Risco Associados 
às Alterações Climáticas”, com fi-
nanciamento comunitário do PO 
SEUR, através do Portugal 2020, 
teve início em janeiro de 2020.
Além do filme “Aprende com o 
Salvador” e da distribuição de 
perto de nove centenas de kits de 

emergência nas escolas, o regresso 
do projeto, após uma interrupção 
motivada pelas medidas de con-
tenção da pandemia de Covid-19, 
incluiu a pintura de um mural na 
Escola Básica de Azeitão da auto-
ria de Smile, nome artístico de Ivo 
Santos, que alerta para a perda ir-
reparável da biodiversidade e para 
a importância da salvaguarda do 
património natural.

Limpeza ajuda a prevenir fogos 
A Câmara Municipal de Setúbal 
procedeu à limpeza e desmatação 
de mais de 170 hectares de terre-
nos municipais em vários locais do 
concelho, com maior incidência 
na Serra da Arrábida, no âmbito da 
prevenção dos incêndios florestais.
A autarquia realizou o trabalho de 
gestão de combustível nas estra-
das e terrenos municipais após a 
identificação de todas as necessi-
dades de desmatação, que na época 

2020-2021 rondam uma área de 172 
hectares e uma extensão de cerca de 
200 quilómetros de rede viária do 
concelho.
A limpeza e corte de vegetação em 
ambos os lados da via entre o Porti-
nho da Arrábida e o cruzamento com 
a EN 379-1, numa extensão de 14 
quilómetros, a desmatação de cerca 
de sete hectares de terrenos na área 
envolvente e no interior do Forte 
de São Filipe e o corte de árvores ao 

longo das duas bermas da rede viá-
ria na Rua do Alto das Necessidades, 
ao lado da EN 10, em Azeitão, numa 
extensão total de sete quilómetros, 
foram intervenções prioritárias. 
A autarquia tem ainda a incumbên-
cia de proceder à limpeza de ter-
renos privados de forma coerciva 
quando os proprietários falham o 
cumprimento dentro do período le-
gal previsto, alargado em 2021 de 15 
de março para 15 de maio.

marca, França, Alemanha e Irlanda.
O simulacro centrou-se especifi-
camente nas comunicações técni-
co-operacionais trocadas entre os 
diversos intervenientes a nível na-
cional e internacional.
O Serviço Municipal de Proteção 
Civil e Bombeiros de Setúbal parti-
cipou por meio do Centro Municipal 
de Operações de Socorro, que rece-
beu e encaminhou as comunicações 
procedentes do Comando Distrital 
de Operações de Socorro.
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Fórum reelege Setúbal
A Câmara Municipal de Setúbal foi 
reeleita, a 15 de março, para o Comi-
té Executivo do Fórum Europeu de 
Segurança Urbana, rede destinada a 
fortalecer as políticas de prevenção 
da criminalidade. A presidente da 
autarquia, Maria das Dores Meira, e 
o vereador da Proteção Civil, Carlos 
Rabaçal, representam o município 
no comité.

Quartel repara cobertura
A cobertura do quartel da Com-
panhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal foi beneficiada numa 
operação com recurso à técnica de 
encapsulamento, que torna aquele 
equipamento municipal ambiental-
mente sustentável e com melhores 
condições de segurança e conforto. 
A intervenção materializa um in-
vestimento superior a 50 mil euros.

Cidade reforça socorro 
O dispositivo municipal de proteção 
e socorro do concelho foi reforçado 
com uma nova ambulância, num in-
vestimento de perto de 50 mil euros. 
A viatura, adquirida pela autarquia 
para a Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal, destina-se ao 
socorro de doentes que necessitem 
de suporte básico de vida durante o 
transporte.

Sapadores em festa
A Companhia de Bombeiros Sapa-
dores de Setúbal assinalou a 21 de 
fevereiro o 235.º aniversário com 
a realização de atos protocolares. A 
vereadora Eugénia Silveira partici-
pou no hastear da bandeira no quar-
tel e numa romagem ao cemitério 
de Nossa Senhora da Piedade, para 
deposição de uma coroa de flores no 
Talhão dos Bombeiros.

A Plataforma Local para a Redução 
do Risco de Catástrofes de Setúbal, 
promovida pelo município para re-
forço da estratégia de proteção civil, 
já com uma dezena de instituições 
e empresas aderentes, está aberta à 
participação de mais interessados.
A Câmara Municipal de Setúbal 
tem vindo a convidar várias enti-
dades do tecido empresarial, social 
e educativo da região a colaborarem 
ativamente neste projeto e, após a 
adesão, em novembro de 2020, de 
oito entidades, em março deste ano 
juntaram-se duas empresas.
Município, Infraestruturas de Por-
tugal, GNR, Capitania do Porto de 
Setúbal, delegação de Setúbal da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Centro 
Hospitalar de Setúbal, Associação 

Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Setúbal, Agrupamento de 
Centros de Saúde Arrábida, Jeróni-
mo Martins – Pingo Doce e Ascenza 
Agro compõem, atualmente, a pla-
taforma.
Tendo em conta que a estreita coo-
peração entre empresas, institui-
ções e agentes de proteção civil é 
essencial para alcançar a melhor 
preparação para enfrentar os riscos 
de catástrofe, a autarquia continua 
a lançar o desafio para que outras 
instituições da sociedade possam 
colaborar neste projeto.
A criação da Plataforma Local para 
a Redução do Risco de Catástrofes 
surge no âmbito de uma recomen-
dação das Nações Unidas aos gover-
nantes locais para reforçarem as es-

tratégias de redução de catástrofes, 
em linha com os objetivos da Es-
tratégia Nacional para uma Proteção 
Civil Preventiva.
A plataforma constitui-se como um 
espaço de trocas e aumento das si-
nergias locais, oferecendo um va-
lor acrescentado para a prevenção 
e mitigação do risco de catástrofes 
e de eventos climáticos extremos, 
bem como de adaptação, resposta e 
recuperação aos mesmos.
A Plataforma Local para a Redução 
do Risco de Catástrofes de Setúbal 
deve ficar formalmente constituída 
até outubro. Até lá, decorre a conce-
ção do regulamento desta estrutura, 
com audição e consulta das partes 
interessadas, posteriormente sub-
metido à aprovação do município.

Webinar
analisa 
pandemia

A ENA – Agência de Energia da Ar-
rábida está a desenvolver planos 
locais de Adaptação às Alterações 
Climáticas para os municípios de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra, no 
âmbito de um projeto com financia-
mento europeu.
O PLAAC – Arrábida, que visa con-
tribuir para aumentar a resiliência 
e a capacidade de resposta dos mu-
nicípios do território Arrábida, foi 
apresentado aos parceiros numa 
reunião realizada no dia 15 de fe-
vereiro, em formato digital, com a 
participação do operador do Pro-
grama EEA Grants em Portugal, a 
Secretaria-Geral do Ambiente.
Mais tarde, a 15 de abril, foi apre-
sentado publicamente no seminário 
“A Arrábida face ao desafio climáti-
co”, também em formato digital.

Plano prepara resposta a desafio climático

As dificuldades e os desafios colo-
cados na resposta à pandemia de 
Covid-19 na União Europeia, em 
Portugal e em Setúbal estiveram 
em análise no dia 26 de março, 
num webinar internacional pro-
movido pela Câmara Municipal de 
Setúbal.
O encontro “Covid19 – da Europa 
ao Local – da coordenação à res-
posta na União Europeia”, organi-
zado em parceria com o Centro de 
Estudos e Intervenção em Proteção 
Civil, o Instituto de Geografia e Or-
denamento do Território da Uni-
versidade de Lisboa e o Instituto 
Politécnico de Setúbal, juntou um 
painel de responsáveis e especia-
listas que abordaram a perspeti-
va da coordenação e da resposta a 
nível europeu, nacional e local no 
combate à crise pandémica.
A presidente da autarquia, Ma-
ria das Dores Meira, e o vereador 
da Proteção Civil, Carlos Rabaçal, 
participaram na iniciativa, que, 
entre outros, contou igualmente 
com a presença da diretora-geral 
da Proteção Civil e das Operações 
de Ajuda Humanitária Europeias, 
da Comissão Europeia, Paraskevi 
Michou.
Este webinar substituiu a III Con-
ferência Internacional Riscos, 
Segurança e Cidadania, com rea-
lização prevista para Setúbal, no 
final de março de 2021, entretanto 
adiada para 2022 em virtude dos 
constrangimentos da crise sanitá-
ria causada pela pandemia.

O projeto materializa um inves-
timento superior a 165 mil euros, 
financiado a 90 por cento pelo Pro-
grama Ambiente, Alterações Climá-
ticas e Economia de Baixo Carbo-

no, do Mecanismo Financeiro EEA 
Grants 2014-2021, que vai resultar 
na elaboração de três planos locais 
que se assumem como instrumen-
tos fundamentais para preparar a 

Plataforma local
previne riscos

Uma dezena de entidades compõe a Plataforma Local para a Redução do Risco 
de Catástrofes de Setúbal. A importância das sinergias na mitigação das 
ameaças leva a autarquia a desafiar mais entidades a participarem no projeto

comunidade para enfrentar os de-
safios das alterações climáticas. 
O PLAAC – Arrábida define medidas 
de adaptação às alterações climá-
ticas a curto, médio e longo prazo, 
criando ferramentas de apoio para 
a assistência à população e o orde-
namento do território, e estabelece 
o desenvolvimento de atividades 
de sensibilização e capacitação dos 
técnicos municipais, da comunida-
de local e dos atores com relevância 
estratégica.
O projeto deve criar condições para 
a adaptação dos planos à escala 
municipal, enquadrando o planea-
mento e definindo uma estratégia 
que proporcione mais conheci-
mento sobre estas temáticas e pro-
mova o envolvimento da comuni-
dade.
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Setúbal foi escolhida para acolher, nos dias 19 
e 20 de junho, a prova de apuramento da mo-
dalidade de águas abertas dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, adiados para este verão.
A Federação Internacional de Natação anun-
ciou a 7 de abril que Setúbal é a anfitriã da 
competição de apuramento olímpico na disci-
plina de águas abertas, que deveria realizar-se 
a 29 e 30 de maio em Fukuoka, Japão.
A competição, para selecionar os últimos atle-

O ciclista norte-americano Sean quinn, da 
Hagens Berman Axeon, venceu, a 2 de maio, 
a quarta edição da Clássica da Arrábida, num 
percurso de 181,2 quilómetros, com partida 
em Setúbal, passagem por Sesimbra e meta 
em Palmela.
A prova, organizada em parceria pelos muni-
cípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra, em-
presa Lima&Limão Cycling Services e Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo, partiu da Avenida 
Luísa Todi, com a presença do vereador do 
Desporto na autarquia sadina, Pedro Pina.
Mais de 60 ciclistas pedalaram por um trajeto 
que percorreu vários locais dos três conce-
lhos, com maior incidência na Serra da Arrá-
bida, onde foram disputados cinco prémios de 
montanha.
Sean quinn venceu a prova em 04h20m49s, 
conquistando a primeira vitória internacional 
da carreira.
O espanhol Jonathan Lastra, da Caja Ru-
ral-Seguros RGA, ficou em segundo, a 11 se-
gundos do vencedor, enquanto o belga Rémy 
Mertz, da Bingoal Pauwels Sauces WB, ocupou 
o terceiro posto.

Setúbal recebeu a 2 de março, pelo quinto 
ano consecutivo, a distinção da associação 
Cidade Social “Município Amigo do Despor-
to”, que reconhece boas práticas nas áreas do 
desporto e da atividade física. 
“Este é um reconhecimento público pelo trabalho 
realizado e pela aposta no desporto como pilar 
de desenvolvimento da cidade”, sublinhou o 
vereador com o pelouro do Desporto, Pedro 
Pina, na entrega da distinção, realizada nos 
Paços do Concelho.
O autarca frisou que a iniciativa Setúbal Ci-
dade Europeia do Desporto 2016 foi uma 

O atleta Afonso Costa, que integra a equipa de 
remo do Clube Naval Setubalense, apurou-se, 
a 8 de abril, para os Jogos Olímpicos de Tó-

Pedaladas
na Arrábida

Sado de águas olímpicas

Setúbal está 
na rota das 

grandes decisões 
de apuramento 

olímpico, depois 
de 2012 e 2016. 

No Sado, a elite 
mundial da 
natação em 

águas abertas 
procura carimbar 
o passaporte para 

os Jogos. A prova 
é o tudo ou nada 

para atletas rumo 
a Tóquio

tas olímpicos desta modalidade, é uma orga-
nização conjunta da Federação Internacional 
de Natação, Federação Portuguesa de Natação 
e Câmara Municipal, e realiza-se a partir do 
Parque Urbano de Albarquel.
Esta é a terceira vez, depois de 2012 e 2016, que 
a cidade acolhe a prova de dez quilómetros em 
águas abertas que garante o apuramento aos 
Jogos Olímpicos, a qual decorre num circuito 
defronte daquele parque de lazer à beira-rio.

Afonso Costa rema para Tóquio 

Boas práticas distinguem município

Na FINA Marathon Swimming Olympic Ga-
mes qualification Tournament 2021 – Se-
túbal, designação oficial do evento desportivo, 
são esperados os principais atletas mundiais 
da atualidade, assim como os representantes 
portugueses Angélica André, Tiago Campos e 
Mafalda Rosa.
O vice-presidente Federação Portuguesa de 
Natação, Rui Sardinha, sublinha que “Setúbal 
é conhecida como o epicentro das águas abertas 

a nível mundial em termos organizativos e no de-
safio sempre presente e diferente que a sua prova 
empresta aos nadadores presentes”.
Aquele responsável destaca, igualmente, que a 
competição setubalense “ficará na história das 
águas abertas como a cidade que abriu a quali-
ficação olímpica em 2012 e que, por mudanças 
previstas no regulamento de apuramento, fechará 
o ciclo dos apuramentos para os Jogos Olímpicos 
em 2021”.

quio 2020, que se realizam este verão. O atleta 
sadino e o colega de embarcação, Pedro Fraga, 
da Académica de Coimbra, garantiram o pas-

“alavanca fundamental” e que atualmente “é 
bem visível e reconhecido por todos que a prática 
desportiva está bem impregnada no concelho”.
Nesse ano, Setúbal fez parte, juntamente 
com outros 25 concelhos, do primeiro lote de 
municípios amigos do desporto, iniciativa da 
Cidade Social em parceria com a Associação 
Portuguesa de Gestão de Desporto.
“Setúbal é uma referência no desporto e ativida-
de física, um município em melhoria contínua 
ao longo dos últimos cinco anos”, destacou o 
responsável pela Cidade Social, Pedro Mor-
tágua Soares.

saporte ao terminarem em segundo lugar na 
final de double-scull, categoria de seniores 
ligeiros masculinos, da prova de apuramento 
olímpico, realizada em Varese, Itália.
Afonso Costa e Pedro Fraga, que completa-
ram os 2000 metros da regata em 6m24,97s, 
tornam-se nos primeiros remadores portu-
gueses a alcançar qualificação para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a realizar entre 23 de 
julho e 8 de agosto.
Esta também é a primeira vez que um atleta de 
remo do Clube Naval Setubalense consegue o 
apuramento para a prova internacional.
Afonso Costa foi distinguido como “Atleta 
Masculino do Ano” em 2020 da Gala do Des-
porto de Setúbal, evento municipal que já o 
havia distinguido, no ano anterior, junta-
mente com o irmão Dinis Costa, com o pré-
mio “Equipa do Ano”.
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O atual campeão europeu de triplo 
salto, o luso-cubano Pedro Pichar-
do, foi distinguido pelo município 
com a Medalha de Honra da Cidade, 
na Classe Desporto, em cerimónia 
realizada a 23 de março.
“Ser um exemplo inspirador é algo 

que só está ao alcance daqueles que 
se esforçam, que trabalham e que têm 
talento. Pedro Pichardo é tudo isto”, 
elogiou a presidente da Câmara 
Municipal, Maria das Dores Meira.
No Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, manifestou a “enorme ale-

José Correia, ao volante de um po-
tente protótipo Osella, foi o grande 
vencedor da edição 2021 da Rampa 
PêquêPê da Arrábida, prova inau-
gural do Campeonato de Portugal de 
Montanha JC Group, que decorreu 
nos dias 24 e 25 em Setúbal.
Vitorioso na prova de automobi-
lismo pelo segundo ano consecu-
tivo, José Correia manteve o título 
de “rei” da Arrábida ao alcançar 
o melhor agregado de tempos nas 
subidas oficiais do percurso de 3,1 
quilómetros, apesar de uma saída 
de pista.
O piloto protagonizou um duelo 
emotivo com Hélder Rodrigues, em 
protótipo BRC BR 53, ao vencer com 
apenas 0,2 segundos de diferença, 

mas este conseguiu a mais rápida 
das três subidas oficiais da prova, 
com 1m41s, a uma média de 123,9 
quilómetros por hora.
O terceiro lugar do pódio da classi-
ficação geral foi para António Ro-
drigues, que, mesmo num limitado 
BRC CM 05 EVO comparativamente 
aos bólides dos dois primeiros clas-
sificados, ganhou ainda a Divisão 
Protótipos B.
A prova setubalense contou tam-
bém com competições nas catego-
rias GT, Turismo e Clássicos 1300, 
nos campeonatos de Portugal Le-
gends de Montanha e de Portugal de 
Clássicos de Montanha, assim como 
na Taça de Portugal de Kartcross de 
Montanha, em estreia absoluta.

O São Domingos Futebol Clube, a 
assinalar o centenário da fundação, 
foi agraciado pela Câmara Munici-
pal com a Medalha de Prata da Ci-
dade, em cerimónia realizada a 28 
de março que destacou a dinâmica 
e o ecletismo da coletividade setu-
balense.
No Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, o presidente do São Do-
mingos, Miguel Aleixo, recebeu 
a Medalha de Prata da Cidade e o 
diploma honorífico das mãos dos 
presidentes da Câmara, Maria das 
Dores Meira, e da Assembleia Mu-
nicipal, André Martins.
“Cumprimos o dever de homenagear 
e reconhecer o centenário de uma das 
nossas mais antigas coletividades e 
todos os que, ao longo destes cem anos, 
a ajudaram a construir, com vigor, 
atividade, trabalho e novas ideias”, 
exaltou a presidente da autarquia.
O clube, nascido a 28 de março de 
1921 no Bairro de São Domingos, 
merece a atribuição de “uma das 
mais importantes distinções honorífi-

Cidade exalta clube centenário
Aos 100 anos, o São Domingos Futebol Clube é um 

exemplo de vitalidade. À atividade desportiva, cada 
dia com maior fulgor, alia-se um envolvimento 

social, ativo e em comunidade. E Setúbal reconhece, 
com a atribuição da Medalha de Prata da Cidade

Campeão ganha medalha especial
gria” pelo facto de o atleta fazer 
integralmente a preparação em 
Setúbal, “cidade que inspira desporto 
e que está sempre de portas abertas a 
todos, venham de onde vierem”.
Maria das Dores Meira, num en-
quadramento sobre a atribuição da 
distinção, aprovada por unanimi-
dade em reunião pública, frisou, 
ainda, que não era preciso uma 
medalha para fazer de Pedro Pi-
chardo um cidadão sadino.
“Ele é setubalense a partir do momen-
to em que veio treinar no nosso Com-
plexo Municipal de Atletismo, em que 
estabeleceu relações de amizade e de 
cumplicidade com a cidade, que, es-
tamos certos, se manterão para sem-
pre.”
Emocionado, o atleta do Sport Lis-
boa Benfica, que vai representar as 
cores nacionais nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, agradeceu a distin-
ção e mostrou-se “grato” por todo o 
apoio dado pelo município e parti-
cularmente por Portugal.
“Não tenho palavras. Só tenho a agra-
decer a forma como as pessoas me têm 
acolhido em Portugal e em Setúbal”, 
referiu Pedro Pichardo na cerimó-
nia, que contou, entre outros, com 
a presença do pai e treinador, Jorge 
Andres Pichardo.
O triplista recebeu a distinção, as-
sim como um diploma, das mãos 
do presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Setúbal, André Martins.

cas que Setúbal atribui aos que se des-
tacam nas suas atividades profissio-
nais ou a instituições que trabalham 
pelo bem e pelo progresso do concelho”, 
vincou Maria das Dores Meira.
A autarca lembrou a história do clu-
be, um dos treze a fundar, em 1927, 
a Associação de Futebol de Setúbal e 
que foi, entre as décadas de 20 e 40 
do século passado, “acérrimo promo-
tor do ecletismo desportivo, mas tam-
bém de atividades culturais”. 
O clube, que esteve encerrado al-
guns anos, renasceu no final da dé-
cada de setenta, apesar de ter per-
dido muito do espólio.
Maria das Dores Meira destacou 
que o são Domingos Futebol Clube 
é “parceiro constante da autarquia em 
atividades como o Setúbal Mais Bo-
nita” e realçou o papel social que o 
clube tem junto da comunidade, em 
especial o trabalho desenvolvido 
com a Campanha Solidária do Povo 
Setubalense na Ajuda a Famílias 
Carenciadas.
Emocionado com a atribuição da 

Medalha de Honra da Cidade e com 
as palavras proferidas pela autarca, 
o presidente da coletividade cente-
nária, Miguel Aleixo, lembrou que 
quando tomou as rédeas da dire-
ção, em 2012, o São Domingos tinha 
apenas 85 associados e hoje possui 
667.
O trabalho realizado pela atual di-
reção permitiu, igualmente, que 

para conquistar mil sócios até ao pró-
ximo aniversário”.
A cerimónia contou ainda com a 
apresentação do hino oficial do 
clube, cantada por Vanessa Masca-
renhas, com letra de Miguel Aleixo, 
música de Manuel Saraiva e instru-
mental de Miguel Saraiva, na sede 
da instituição, localizada na Praça 
General Luís Domingues.

Máquinas infernais
aceleram na rampa

o clube, sem qualquer atleta fede-
rado naquela altura, passasse a ter 
125 atletas inscritos no futebol de 
formação e 25 no futebol de praia a 
nível nacional.
Miguel Aleixo já tem planos para o 
futuro e pretende “inaugurar ainda 
este ano a nova sala de troféus do São 
Domingos, apresentar o livro comemo-
rativo do centenário e lançar o desafio 
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Fontenova, “Valentin, Valentin”, do Teatro 
Animação de Setúbal, “Brothers”, do Teatro 
do Elefante, e “Bambolinices – Memórias vi-
vas rumo ao futuro”, do GATEM.
Mas em janeiro, antes de as portas das salas 
de espetáculo do país voltarem a fechar-se, 
a Casa da Cultura acolheu, a 8, no âmbito do 
Círculo de Jazz, um concerto do projeto LAB 
e, a 10, um espetáculo dos Disruption En-
semble.
O Fórum Luísa Todi recebeu também inicia-
tivas com público, caso de “Monólogos da Va-
gina”, a 7 e 8, com Marta Andrino, Paula Lobo 
Antunes e Teresa Guilherme. A 10, houve 
concerto de boas-vindas ao Ano Novo pela 
Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Destaque para as comemorações da cidade 
pelos 268 anos do nascimento de Luísa Todi, 
a 9 de janeiro. O programa incluiu um con-
certo com o tenor Carlos Guilherme, também 
inserido na primeira edição da iniciativa mu-
nicipal Convento ConVida, que levou concer-
tos de música erudita ao Convento de Jesus. 
Realce para a residência artística #RASGO, 
em A Gráfica – Centro de Criação Artística, 
e a participação do coletivo Atelier :2 Pontos, 
e para um ciclo de cinema online promovido 
entre o município e a Zero em Comporta-
mento.
Com a entrada em vigor da fase final do pla-
no nacional de desconfinamento, a Cultura 
voltou a ocupar o seu lugar nos palcos setu-
balenses.
O Dia Mundial da Dança assinalou-se entre 

A pandemia 
apresentou 

dificuldades 
para as quais foi 
preciso encontrar 
resposta. O setor 

da Cultura foi 
uma das muitas 

vítimas do 
vírus, afetado 
por paragens, 

cancelamentos e 
reagendamentos. 

Ainda assim, 
continuou a 
fazer-se e a 

mostrar-se arte. 
Seja nos palcos, 

seja através de 
monitores de 

computadores

Tanto nos palcos como num mundo digital, a 
Cultura marcou presença em Setúbal ao lon-
go dos últimos meses junto do público, numa 
resposta às dificuldades impostas pela crise 
pandémica provocada pela Covid-19.
A Casa da Cultura retomou o programa “Den-
tro de Casa”, com o qual partilhou conteúdos, 
gratuitamente, pela página do Facebook.
O “Dentro de Casa” integrou atividades para 
crianças, concertos, como de Renato Sousa 
e Luís Barrigas e da banda Urso Bardo, e a 
mostra fotográfica de Sérgio Braz d’Almeida 
“Still(H)e(a)vem”, inaugurada, em janeiro, 
ainda em formato físico.
Outro evento que se reinventou na rede di-
gital foi o Concurso de Fado, organizado pela 
autarquia em colaboração com a Capricho 
Setubalense e a União das Freguesias de Se-
túbal.
Um site criado especificamente para esta edi-
ção da prova divulgou vídeos das prestações 
dos concorrentes e permitiu a votação onli-
ne. A 20 de janeiro, foi conhecido o vencedor, 
Miguel Candeias, eleito pelo público e pelo 
júri.
O Dia Mundial do Teatro em Setúbal foi co-
memorado com um programa entre 2 de 
março e 8 de abril, com perto de duas deze-
nas de eventos, entre espetáculos cénicos, 
formações, residências artísticas, cinema e 
conteúdos infantis.
A programação incluiu “Fake”, pela Formi-
ga Atómica, “Diálogos Imediatos”, “Espíri-
to Dissolvido” e “Cerco”, do Teatro Estúdio 

29 de abril e 16 de maio, que incluiu o baila-
do “Substância Nigra”, no Fórum Luísa Todi, 
pela Pequena Companhia/Little Company. As 
comemorações reservaram, ainda, espetácu-
los de dança oriental, pela Catarina Branco 
Oriental Studio, uma tertúlia pela Associação 
Oridanza e várias aulas abertas aos jovens e 
à população em geral sobre hip hop, dança 
clássica e contemporânea e danças do mundo 
e de salão.
No Fórum, Toy recordou os êxitos da carreira 
com um concerto no dia 2 de maio.
Enquanto extensão do festival Soam as Gui-
tarras, Setúbal recebeu, até ao momento, 
João Pedro Pais e Sérgio Mendes, no dia 5, no 
Fórum, Nancy Vieira e Fred Martins, a 6, e O 
Gajo, a 7, ambos no Cinema Charlot – Audi-
tório Municipal.
A importância do trabalho desenvolvido no 
setor cultural na região de Setúbal esteve 
em debate no Encontro Regional de Cultura, 
organizado pela Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, no dia 7 de maio, no 
Fórum, com contributos de agentes da área, 
como encenadores, investigadores e jorna-
listas.
No mesmo dia, o Teatro Animação de Setúbal 
recuperou a produção “Tantos Ontens”, le-
vando-a a cena no Teatro de Bolso.
A Biblioteca Municipal apresenta, até ao final 
de maio, uma mostra sobre Umberto Eco e, 
na Galeria Municipal do 11, está patente, até 
17 de junho, uma exposição sobre a família de 
artistas Mário Eloy, pai e filho, e Sérgio Eloy.
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António Aleixo, Marta Cerqueira e Tânia Di-
nis foram os autores dos projetos seleciona-
dos pelas Bolsas de Criação Artística, criadas 
pela Câmara Municipal de Setúbal para pro-
moção e desenvolvimento de trabalhos artís-
ticos.
A iniciativa, de apoio a diferentes áreas ar-
tísticas, proporcionando, a cada projeto se-
lecionado, um incentivo financeiro no valor 
de cinco mil euros e a possibilidade de usu-
fruir de um espaço de trabalho em A Gráfica 
– Centro de Criação Artística, recebeu 306 

Bolsas estimulam criação
A primeira edição 

das Bolsas de Criação 
Artística recebeu mais de 

três centenas das mais 
diversas manifestações 
artísticas. A iniciativa 

promovida pela autarquia 
para apoiar criadores 

de artes performativas 
e visuais selecionou três 
projetos, que vão receber 

um apoio de cinco mil 
euros cada e usufruir das 

instalações de A Gráfica

candidaturas provenientes de todo o país e de 
todos os quadrantes culturais.
O júri constituído por Cláudia Galhós e Tia-
go Pereira, em articulação com a Divisão de 
Cultura do município, fez a seleção tendo em 
conta algumas linhas orientadoras, como a 
qualidade do projeto e a valorização da re-
lação com o território de Setúbal ou o novo 
equipamento cultural A Gráfica – Centro de 
Criação Artística.
O filme documental de António Aleixo “quis 
Saber quem Sou”, a instalação visual parti-

cipativa através da dança de Marta Cerqueira 
“Over-our-head drawings” e a ação de foto-
grafia, arquivo, cinema e teatro de Tânia Di-
nis “Álbuns da Terra – um imaginário fami-
liar” são os projetos apoiados, os quais têm de 
ser desenvolvidos até ao final do ano.
O júri sublinhou que a elevada qualidade da 
generalidade das propostas apresentadas, 
nomeadamente pela sua singularidade, sus-
cita interesse, tem mérito e representa a ri-
queza criativa, cultural e artística de todo o 
país, com uma pluralidade de vozes, aborda-

gens e entendimentos sobre as possibilida-
des e a imaginação artística. 
Entre as candidaturas incluem-se proje-
tos sobre a migração, questão de género, 
racismo, transfobia, exploração do trabalho, 
tradição, memórias, história, construção de 
comunidade e emergência climática, projetos 
de mapeamento, diálogo e levantamento do 
património natural, humano e construído de 
Setúbal, da Serra da Arrábida e do rio Sado e 
propostas de interrogação formal da própria 
arte.

A obra “Diário”, que o poeta setubalense Se-
bastião da Gama escreveu com apenas 24 
anos durante o estágio de professor de portu-
guês, inaugurou, no final de março, uma cole-
ção literária em Itália, inteiramente dedicada 
a autores portugueses.
“Diário”, escrito entre 1949 e 1950, que acen-
tua o papel do professor e dos alunos na luta 
contra o silêncio, em favor da liberdade e da 
criatividade, foi traduzido para italiano por 
Maria Antonietta Rossi, que traça, na intro-
dução, o perfil biográfico de Sebastião da 
Gama.
A obra, a primeira da coleção “Metàfrasis Lu-
sitana”, foi editada em Florença pela Lorenzo 
de’ Medici Press, com apoio do Camões – Ins-
tituto da Cooperação e da Língua.

A estreia do espetáculo de dança de André 
Mesquita Another Play/Talkshow “The De-
pression”, com o bailarino Pedro Garcia, a 7 
de março, transmitido a partir do Fórum Mu-
nicipal Luísa Todi, foi um dos destaques, em 
Setúbal, do projeto inédito de programação 
cultural em rede Mural 18. 
A cidade sadina, integra, juntamente com os 
outros municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa, este projeto com financiamento eu-
ropeu, iniciado a 15 de janeiro e a decorrer até 
setembro, para apoio da comunidade artística 
e defesa da cultura.
Outro ponto alto ocorreu no dia 10 de abril 
com a transmissão via streaming na internet 

A Câmara Municipal e a Sociedade Musical 
Capricho Setubalense vão dinamizar uma 
nova escola de jazz e música improvisada, 
com base num protocolo de colaboração, as-
sinado a 26 de março.
O acordo envolve a atribuição da autarquia à 
coletividade de um subsídio anual de 10 mil 
euros para aquisição de instrumentos e apoio 
à atividade cultural da Escola de Jazz e Música 
Improvisada.
Prática instrumental de bateria, contrabaixo 
e baixo elétrico, instrumentos de sopro, gui-
tarra, piano e voz, assim como teoria e treino 
auditivo, classes de conjunto e combos e ate-
lier de iniciação ao jazz são alguns dos con-
teúdos formativos oferecidos neste projeto de 
ensino informal.

Obra sadina
seduz Itália

Novos ritmos
na Capricho

Programa inédito em rede
promove atividade cultural

da exposição “Rasgo”, mostra de trabalhos 
dos artistas Rita Melo, Ricardo Crista, Ana Isa 
Férias, Rita Cascais e Teresa Melo, a partir de 
A Gráfica – Centro de Criação Artística.
Espetáculos de música, dança e teatro, artes 
circenses e exposições, como o projeto on-
going “Still(H)e(a)vem”, de Sérgio Bráz d’Al-
meida, patente online, na Casa da Cultura, 
fazem parte desta iniciativa. 
O Mural 18 resulta de uma candidatura apre-
sentada ao Programa Operacional Regional 
Lisboa 2020 e conta com uma comparticipa-
ção financeira de 1,5 milhões de euros através 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-
gional.
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Sabores regionais
à mostra na rede
Os produtos regionais de Setúbal estiveram em destaque em mais uma edição 
da Mostra de Saberes e Sabores. A iniciativa promovida pelo município adaptou-se 
à nova realidade com a migração para o meio digital

Mais de quatro dezenas de produtores marca-
ram presença nesta primeira edição da Mos-
tra Online Saberes e Sabores de Setúbal, onde 
os consumidores puderam encomendar pro-
dutos variados como doces e compotas, quei-
jos, vinhos e licores, mel e pastelaria, além de 
artigos de artesanato e também merchandi-
sing da própria autarquia.
Na plataforma do certame, que se realizou de 
26 de março a 1 de abril, os consumidores pu-
deram estabelecer uma via de contacto e inte-
ração direta com os produtores.
Houve ainda o aliciante da realização de 
workshops diários em vídeo, uma oportuni-
dade única para os visitantes descobrirem as 
origens, as características, os processos de 
produção e a história de alguns dos produtos 
de excelência da região.

No primeiro dia de evento, 26 de março, 
a pastelaria Doces Afetos promoveu um 
workshop de pastelaria, a galeria Pedaços 
do Mar ensinou a transformar resíduos re-
tirados do oceano e do rio, enquanto a Casa 
Ermelinda Freitas dinamizou uma prova de 
vinhos comentada.
Ao longo dos sete dias de certame, os visi-
tantes da mostra virtual contaram ainda com 
workshops em vídeo de pastelaria, a cargo da 
Chocolates e Companhia e da Cegas Tradi-
ções, de degustação de ostras do Sado, pela 
marca Ostras Sobre Rodas, de azulejaria, di-
namizada pela São Simão Arte Azulejos, de 
sabonete ria, pela Aroma Azul, de joalharia 
pela Oficina Bellu Conti, e de padaria pela 
Maria Amaro Cozinha.
Provas de licores, cocktails e vinhos, promo-

vidos pela Lima Fortuna, Manos Lince e Ade-
ga Camolas, a par de apresentações da famosa 
bolacha piedade, a cargo da D.I.G. – Produção 
Artesanal de Bolacha, e de conservas pre-
mium, orientada pela empresa Conservas 
Belmar, foram outros dos atrativos deste 
evento especial.
A queijaria Simões, que ensinou a fazer quei-
jo de Azeitão, e a Olaria Nova, com uma “Via-
gem ao Mundo da Olaria num Atelier dentro 
da Cidade”, também estiveram em cena na 
montra digital.
A Mostra Online de Saberes e Sabores de Se-
túbal teve como objetivo apoiar o comércio 
local, o que assume particular importância 
num período em que o tecido económico ca-
rece de estímulo para enfrentar os efeitos das 
medidas de combate à pandemia.

A Câmara Municipal de Setúbal decidiu can-
celar a edição deste ano da Feira de Sant’Iago, 
à semelhança de 2020, por entender que, com 
a atual crise sanitária e o atraso no processo 
da vacinação nacional, não existem condições 
para realizar, em segurança, um evento que 
atrai largos milhares de pessoas.
O município entende que em primeiro plano 
está a segurança e proteção dos munícipes e 
dos visitantes deste grande evento tradicional 
e que as restrições impostas inviabilizam a 
organização de um certame com a qualidade 
que lhe é reconhecida em termos regionais e 
nacionais.
A autarquia espera que em 2022 estejam reu-
nidas as condições necessárias e que se en-
contrem ultrapassadas todas as adversidades 
de saúde pública para proporcionar um even-
to com redobrado investimento numa edição 
que, pela sua grandiosidade, compense a au-
sência de dois anos.

Sant’Iago
cancelada

Setúbal conquistou mais dois prémios que 
reconhecem o trabalho desenvolvido pelo 
município na promoção turística e na divul-
gação e valorização dos produtos regionais, 
concretamente através da Casa da Baía e da 
marca Setúbal Terra de Peixe.
A Casa da Baía – Centro de Promoção Turís-
tica foi distinguida com o prémio Excelência 
da Marca 2020, atribuído pelo Travel & Hos-
pitality Awards.
O galardão distingue as experiências consi-
deradas autênticas, únicas, originais e en-
riquecedoras para a estadia dos visitantes, 
assim como a descoberta do local de destino 
turístico.
Os vencedores deste prémio são selecionados 
pela avaliação da organização e dos comentá-
rios e apreciação feita pelos hóspedes e utili-
zadores.
Já a marca turística Setúbal Terra de Peixe, 
criada pela Câmara Municipal para desen-
volver um plano concertado de promoção e 
valorização das atividades relacionadas com 
o mar, foi distinguida com o Prémio Cinco 
Estrelas Regiões 2021 no distrito de Setúbal, 
na categoria Projetos de Promoção Turística. 
O choco frito, na categoria “Cozinha Tradi-
cional Portuguesa”, as tortas de Azeitão, em 
“Doçaria Regional”, e o Moscatel de Setúbal, 
em “Produtos Tradicionais Portugueses”, fo-
ram os restantes vencedores do concelho de 
sadino.

Prémios
distinguem
divulgação 

O décimo aniversário da Casa da Baía – Cen-
tro de Promoção Turística foi assinalado com 
um intenso programa comemorativo nos dias 
7, 8 e 9 de maio, preenchido com apontamen-
tos musicais, dança e teatro.

Década a promover região
A programação, de entrada gratuita, incluiu, 
no dia 7, apontamentos musicais itinerantes, 
com Zé Zambujo, que percorreu as diferentes 
áreas da Casa da Baía ao som do saxofone, e 
Renato Sousa na guitarra clássica, e dança, 

tu
ri

sm
o

com a bailarina Sheila Pereira. No dia 8, as 
animações culturais do programa comemo-
rativo incluiram danças orientais, pelo Cata-
rina Branco Oriental Studio, e música com a 
Da Bad Ju Ju. Já André Moniz apresentou um 
pequeno apontamento cénico relacionado 
com a Casa da Baía, que incluiu uma sessão 
de perguntas ao público sobre o equipamento 
municipal.
No dia 9, regressou a música com a atuação de 
Noitibó e uma matiné de fados com os con-
tributos de Deolinda de Jesus, Eugénio de 
Almeida, Inês Pereira, Jorge Nunes, Piedade 
Fernandes, Maria Caetano e Sara Margarida. 
A dança esteve presente com o Estúdio de 
Dança Kelly Nakamura.
Além da programação cultural, durante os 
três dias das comemorações houve happy 
hours em diferentes horários, com menus 
especiais para a degustação de produtos re-
gionais, e descontos de 15 por cento em todos 
os artigos.
A Casa da Baía – Centro de Promoção Turísti-
ca foi inaugurada a 7 de maio de 2011, após a 
autarquia proceder a obras de requalificação 
do edifício, classificado como Património 
Municipal.
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Mais uma intervenção de arte urba-
na embeleza a cidade. O telhado da 
Casa do Turismo, na Praça de Boca-
ge, ostenta uma peça escultória da 
autoria de Ricardo Romero.
A escultura em resina acrílica, mo-
delada a esferovite, com 3,80 me-
tros de comprimento e 2,30 de al-
tura, retrata um gato preto a passear 
de forma imperturbável.

Setúbal é o primeiro concelho do 
país a disponibilizar, a partir desta 
época balnear, nas praias de Albar-
quel e da Figueirinha, audioguias 
com conteúdos pré-gravados em 
português, inglês, francês e caste-
lhano, concebidos especialmente 
para pessoas invisuais.
“Destinam-se a pessoas cegas, mas 
podem ser utilizados por todos. A po-
sição em que vão estar permitem a 
utilização por parte de uma criança ou 
de uma pessoa em cadeira de rodas”, 
sublinha Paulo Gomes, da Blueline, 
que forneceu equipamentos.
Os recursos tecnológicos são dis-

A ostra do Sado e os vinhos da re-
gião estiveram em destaque em 
Cascais, entre 30 de abril e 2 de 
maio, numa ação promocional da 
Semana da Ostra, que decorreu em 
Setúbal entre os dias 7 e 16 de maio.
Tártaro de ostra portuguesa, tacos, 
sopa e caldo de pimentos e spiruli-
na de ostra do Sado foram os qua-
tro pratos confecionados pelo chef 
Mauro Loureiro durante a iniciativa 
de promoção da semana gastronó-
mica no Mercado da Vila de Cascais, 
que incluiu outras participações de 
Setúbal, disponíveis nos canais on-
line do município.

A transferência de compe-
tências de gestão das praias 
marítimas do Estado para as 
autarquias locais, definida por 
lei, motivou um protocolo de 
colaboração entre a Câmara 
Municipal e a Capitania, assi-
nado a 24 de março.
O acordo, com vigência de três 
anos, resulta da transmissão 
para o município de compe-
tência em matéria de licencia-
mento de atividades nas praias 
marítimas, concretamente em 
Albarquel, Figueirinha, Ga-
lapos, Galapinhos e Portinho 
da Arrábida, assumindo, igual-
mente, um papel fundamental 
na gestão desses mesmos es-
paços.
Na assinatura do acordo, a pre-
sidente do município lamen-
tou a falta de diálogo do Gover-
no com a autarquia sobre como 
devia ser feita a transferência 
de competências.
“O Governo diz que a lei é assim 
e pronto. Mas também nos deve-
mos sentar e organizar, porque 
ficamos todos a lucrar com essa 
organização. O cidadão merece 
respeito sobre este assunto. Faze-
mos todos parte do mesmo país.”
Na cerimónia, realizada no Sa-
lão Nobre dos Paços do Conce-
lho, igualmente com a presen-
ça do presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal, André 
Martins, o capitão do porto, 
Paulo Alcobia Portugal, enal-
teceu a importância do acordo 
firmado.
“As condições para a transição 
suave da gestão das praias para 
a autarquia estão reunidas. Os 
cidadãos merecem esta atenção, 
porque não têm culpa dos diplo-
mas sobre descentralização que 
são elaborados. Estamos aqui 
para o lado da solução e vamos 
acompanhar todo o processo.”
Paulo Alcobia Portugal referiu, 
ainda, que o protocolo tem um 
caráter dinâmico, uma vez que 
pode ser necessário refazê-lo 
ou colocar novas adaptações. 
“Vamos fazer isto de forma a que 
os utilizadores das praias não 
sintam estas alterações.”

Parceria
na tutela
marítima

Audioguias nas praias
dirigidos a invisuais

Ostras saem do Sado
em missão externa

Baixa com nova atração
Há um felino na paisagem da 
Praça de Bocage. Passeia no topo 
da Casa do Turismo e intriga quem 
ali passa. Curiosa, moderna, a 
peça escultórica de arte urbana 
evoca a azáfama do quotidiano 

ponibilizados na sequência de um 
investimento qualificador concre-
tizado pela autarquia naquelas zo-
nas balneares de melhoria das con-
dições de oferta turística inclusiva.
Os aparelhos, totalmente autóno-
mos, dispondo de painel solar e 
acompanhados com painéis infor-
mativos e informações em braille, 
complementam um conjunto de 
beneficiações realizadas naquelas 
praias, valorizadas no ano passado 
com novas acessibilidades e zonas 
de estadia nos areais, assim como 
edifícios de apoio e painéis infor-
mativos inclusivos.

O certame incluiu uma conversa 
informal com Célia Rodrigues, da 
Neptun Pearl, e Carolina Santos, da 
quinta de Alcube, e a participação 
da food truck Ostras Sobre Rodas.
A Semana da Ostra, realizada entre 
7 e 16 de maio, com a participação 
de perto de quatro dezenas de res-
taurantes, incluiu, este ano, outras 
novidades relativamente a edições 
anteriores, caso de um passeio pe-
destre com prova de ostras, a 9, 
numa organização da autarquia em 
parceria com a Biotrails, Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves e 
a Neptun Pearl.

“O Gato e o Vento”, instalado a 28 de 
abril, é da autoria do artista Ricardo 
Romero, do Matilha Studio, conhe-
cido por desenvolver trabalhos que 
aliam a arte urbana a causas sociais 
e animais.
A figura tridimensional, descreve 
Ricardo Romero, convoca a azáfa-
ma quotidiana, a ausência de con-
templação da arte, o movimento e a 

falta de tempo de que os humanos se 
queixam, o que tem sido igualmente 
foco dos seus últimos trabalhos.
“As pessoas estão muito habituadas 
à estatuária clássica nas cidades. 
Olham para as coisas e não veem, não 
as apreciam. A vida pode ser vivida se a 
contemplarmos ao mesmo tempo.”
Apesar de ter várias possibilidades 
interpretativas, a obra, acrescenta 

Carla Tavares, project manager de 
Ricardo Romero, convida a popula-
ção a parar e a refletir sobre a corre-
ria que é a vida.
“Se todos correm e nunca param, como 
fazem para falar uns com os outros?”, é 
uma das questões lançadas no texto 
de Paulo Kellerman que acompanha 
a escultura do gato preto no telhado 
da Casa do Turismo.
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As necessidades identificadas para 
a construção de um território sau-
dável e as estratégias a adotar, com 
base num trabalho de parceria li-
derado pela Câmara Municipal de 
Setúbal, foram discutidas no Fórum 
de Saúde “Setúbal a pensar em Si”, 
realizado no dia 8 de abril, em for-
mato digital.
O evento, que procurou também 
celebrar o Dia Mundial da Saúde, 
assinalado anualmente a 7 de abril, 
teve a intenção de criar um espaço 
de reflexão e partilha de conheci-
mento nesta área da sociedade.
O encontro, realizado a partir do 

A prevenção das doenças cardiovas-
culares está em destaque em mais 
uma edição do 7 Dias do Coração a 
decorrer até 28 de maio, iniciativa 
com a colaboração do município, 
que se adapta à nova realidade mo-
tivada pela pandemia, com a migra-
ção para o formato digital.
Cerca de uma dezena de profissio-
nais de saúde e utentes marcam 
presença nesta nova edição do 7 
Dias do Coração, na qual a popu-
lação tem a oportunidade de ficar 
esclarecida sobre vacinação contra 

A educação para a saúde e a redução da ansiedade das crianças quando ex-
postas ao contexto hospitalar estão em destaque em mais uma edição do 
Hospital dos Pequeninos, a decorrer até junho, em formato online.
A iniciativa, promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Me-
dicina, com a colaboração local da Câmara Municipal de Setúbal, contribui 
para a redução do medo nas crianças quando vão ao médico e para ajudar na 
compreensão do trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde.
Nesta edição, com o tema “No Espaço”, o hospital foi transportado para o 
digital, encontrando-se em www.hospitaldospequeninos.pt, site criado em 
parceria com o Instituto Superior Técnico.
O “Hospital dos Pequeninos” é dirigido a toda a família, mas foca-se, em 
particular, nas crianças entre os 3 e os 7 anos de idade.

Uma campanha da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro, realizada em 
fevereiro, convidou instituições 
nacionais, incluindo de Setúbal, a 
consciencializarem as populações a 
mudar comportamentos para pre-
venir as doenças oncológicas.
As entidades que se inscreveram na 
campanha, promovida no âmbito 
do Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro, assinalado a 4 de fevereiro, 
receberam materiais ajustáveis às 
necessidades das iniciativas a pro-
mover, nomeadamente kits de fer-
ramentas para escolas, bibliotecas, 
instituições da administração cen-
tral e local e ainda empresas.
Paralelamente a esta campanha, a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
convidou a sociedade a participar 
nos “21 desafios para a mudança”, 
para encorajar as pessoas a realiza-
rem, ao longo de 21 dias, pequenas 
mas significativas ações de preven-
ção. Os participantes receberam na 
caixa de correio eletrónico infor-
mação relacionada com fatores de 
risco, diagnóstico e tratamento.

A empreitada de construção da 
Unidade de Saúde Familiar de Azei-
tão foi adjudicada à empresa Ino-
vaqua – Engenharia e Ambiente, 
LDA, a qual dispõe de um prazo de 
execução de 365 dias.
O novo equipamento é edificado na 
Rua José Silva Xavier, em Vila No-
gueira, em parcela de terreno do 
domínio público camarário com 
cerca 2500 metros quadrados, jun-
to do complexo desportivo da Pisci-
na Municipal de Azeitão. 
Apesar de a construção de centros 
de saúde ser uma responsabilidade 
do poder central, a Câmara Muni-
cipal de Setúbal garante o arranque 
da obra, no âmbito de um acordo de 
cooperação celebrado com a ARS-
-LVT – Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
A empreitada, orçada em 2 milhões, 
244 mil e 240,85 euros, tem finan-
ciamento de 50 por cento assegu-
rado através do FEDER – Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Re-
gional, estando o valor remanes-
cente a cargo da ARS-LVT.

Projeto 
previne 
cancro

Azeitão
garante
centro

Doenças do coração
vigiadas à distância

Crianças sem medo
em hospital virtual

Fórum identifica
território saudável

O Fórum de Saúde 
refletiu sobre os 
desafios que se 

colocam na construção 
de um território 

saudável. A iniciativa 
foi enriquecida 

pelos contributos 
de especialistas de 

vários quadrantes. A 
preparação desta ação 

inédita envolveu um 
conjunto de encontros 

prévios para identificar 
necessidades 

e apontar soluções

O ciclo de debates preparatórios in-
cluiu quatro sessões em fevereiro, 
sobre “Estado de Saúde e Promoção 
de Estilos de Vida Saudáveis”, “Co-
municação em Saúde”, “Desigual-
dades no Acesso à Saúde” e “Ter-
ritório e Planeamento Urbano: O 
potencial Salutogénico do Patrimó-
nio Natural e Construído”.
Em março, realizaram-se sessões 
especialmente dedicadas aos temas 
“Recursos da Comunidade enquan-
to Determinantes da Saúde” e “Par-
ticipação – Experiências de Cida-
dania Ativa enquanto promotora da 
Saúde Física e Mental”.

Fórum Municipal Luísa Todi, con-
tou com um conjunto de especialis-
tas, que, além de compartilharem 
experiências das organizações onde 
trabalham e projetos nos quais es-
tão envolvidos, refletiram sobre o 
estado da saúde em Setúbal e em 
Portugal e sobre os desafios que se 
colocam no futuro.
Nesta primeira edição, o vereador 
com o pelouro da Saúde, Ricardo 
Oliveira, apresentou o trabalho de-
senvolvido pela autarquia nos últi-
mos anos, descrito num documento 
estratégico, que se encontra em 
fase de conclusão.

“Setúbal a Pensar em Si – Diag-
nóstico e Soluções em Saúde” in-
clui como peças centrais o Perfil 
de Saúde, a parte de diagnóstico, 
assente em indicadores, e o Plano 
de Desenvolvimento em Saúde do 
Município de Setúbal, que descre-
ve projetos e ações que contribuem 
para um território saudável.
A edição inaugural do Fórum de 
Saúde contou com seis encontros 
prévios, realizados em fevereiro e 
em março, em formato digital, nos 
quais um conjunto de oradores re-
fletiu sobre as principais preocupa-
ções do setor.
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a Covid-19, alimentação saudável, 
prática de exercício físico em te-
letrabalho, colesterol, tabagismo, 
angina de peito e enfarte agudo do 
miocárdio.
Desde o dia 26 de abril e ao longo do 
mês de maio, vídeos pré-gravados 
em vários equipamentos do conce-
lho são transmitidos, em diferentes 
horários, na página de Facebook do 
município.
O 7 Dias do Coração, neste novo 
modelo de atividade em versão 
alargada, tem como objetivo sensi-
bilizar a população para a adoção de 
estilos de vida saudáveis, nomeada-
mente a prática regular de exercício 
físico e a diversificação alimentar.
A Liga dos Amigos do Serviço de 
Cardiologia do Hospital de São Ber-
nardo, com a colaboração da Câma-
ra Municipal e do Agrupamento de 
Centros de Saúde Arrábida, organi-
za o evento.
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A arte urbana continua a crescer no território da Bela Vista. O Espaço da Quinta foi alvo de uma 
intervenção artística na fachada que o torna mais atrativo. O grupo Explicit Citizens pintou duas das 
três empenas do edifício, num projeto acompanhado de perto pelos moradores

Uma amendoeira em flor num cenário cam-
pestre e uma placa identificativa que evoca a 
entrada numa quinta embelezam agora o Es-
paço da quinta, local onde se desenvolvem 
atividades no âmbito do programa municipal 
Nosso Bairro, Nossa Cidade.
A pintura, a cargo do grupo Explicit Citizens 
com o acompanhamento de moradores da 
quinta de Santo António, foi inaugurada no 
dia 1 de maio, num evento que contou com as 
presenças do vereador com a coordenação do 
programa Nosso Bairro, Nossa Cidade, Carlos 
Rabaçal, e do presidente da Junta de Freguesia 
de São Sebastião, Nuno Costa.
A intervenção artística, concretizada entre os 

da quinta de Santo António, acompanhou todo 
o processo, desde a montagem dos andaimes à 
confeção das refeições para os artistas.
A comissão de acompanhamento sugeriu, 
igualmente, uma intervenção de arte urbana 
na terceira empena espaço, do lado da Rua da 
Fonte Fresca, a qual deve ser concretizada até 
ao final de junho.
O Espaço da quinta, inaugurado a 17 de no-
vembro de 2020, dispõe de uma cozinha para 
ateliers de culinária, uma área polivalente 
para a realização de várias ações, como ateliers 
de costura, oficinas de informática e de cine-
ma e estudo acompanhado, e um espaço para 
reuniões de trabalho.

dias 29 de abril e 1 de maio, inclui uma amen-
doeira em flor, na empena do edifício do lado 
da Praceta das Amendoeiras, envolvida num 
cenário campestre, com relva, árvores e ar-
bustos.
Na empena que dá acesso à entrada no Espa-
ço da quinta, foram desenhados um contorno 
em pedra na porta e uma placa identificativa 
das atividades que ali se realizam, com a ins-
crição “Atividades do Bairro – Reuniões – Ofi-
cinas”, elementos que fazem lembrar a entra-
da numa quinta.
Durante os três dias em que decorreu a inter-
venção, a comissão de acompanhamento do 
Espaço da quinta, constituída por moradores 

Um projeto de promoção das artes performa-
tivas, desenvolvido em articulação com o pro-
grama Nosso Bairro, Nossa Cidade, vai pro-
porcionar aos moradores workshops, sessões 
de cinema gratuitas e atividades artísticas.  
A promoção das artes performativas e a dina-
mização cultural e artística são objetivos do 
projeto que vai ser implementado num es-
paço municipal localizado na Rua da Figueira 
Grande, no Bairro da Bela Vista.
A ação decorre de um protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal e a Mons-
tro Colectivo – Associação Cultural, o qual é 
válido pelo período de 24 meses.
O objetivo é o desenvolvimento de criações 
artísticas no território da Bela Vista, em arti-
culação com a estratégia do programa muni-
cipal Nosso Bairro, Nossa Cidade.

Promoção
artística
em projeto

promover quatro workshops gratuitos e aces-
síveis a outros moradores.
Na programação anual, a associação deve 
integrar sessões de cinema gratuitas nos es-
paços envolventes às instalações cedidas ou 
noutros locais do bairro.
A Monstro Colectivo deve envolver o estúdio 
de som e vídeo do espaço municipal gerido 
pelos moradores no apoio à composição, gra-
vação, edição e mistura de conteúdos sonoros 
e visuais que venham a ser necessários nas 
produções e performances criadas no âmbito 
deste projeto.

Cenário campestre
embeleza espaço

A autarquia cede à Monstro Coletivo a utili-
zação das instalações municipais e realiza as 
necessárias obras de adaptação. Já a associa-
ção cultural deve organizar e apresentar duas 
performances por ano, uma das quais com 
envolvimento dos residentes do território 
abrangido pelo programa Nosso Bairro, Nos-
sa Cidade.
O protocolo estabelece igualmente que, nas 
ações de formação a dinamizar, a Monstro 
Coletivo deve reservar 30 por cento de vagas 
gratuitas a crianças, jovens e adultos resi-
dentes no território da Bela Vista, bem como 

Arte urbana em publicação 
A arte urbana no Bairro Alameda das Pal-
meiras é tema de uma publicação lançada 
no dia 1 de maio pelo município de Se-
túbal. O livro “Arte Urbana – Alameda 
das Palmeiras”, com 35 páginas, apre-
senta as intervenções realizadas em dez 
empenas, através de fotografias acom-
panhadas de textos sobre o simbolismo 
dos desenhos e biografias dos artistas. A 
publicação, com distribuição gratuita nas 
caixas de correio dos moradores, inclui 
mensagens da presidente da autarquia, 
Maria das Dores Meira, e do vereador 
com a coordenação do programa Nosso 
Bairro, Nossa Cidade, Carlos Rabaçal.

Páscoa com férias online
De desporto a trabalhos manuais, foram 
várias as atividades proporcionadas nos 
dias 29 e 30 de março, em formato digi-
tal, pelo projeto Férias no Bairro, reali-
zado no âmbito do programa municipal 
Nosso Bairro, Nossa Cidade. Esta edição 
ocupou, com a realização de diversas 
atividades digitais, parte das férias de 
Páscoa de cerca de quatro dezenas de 
crianças com idades compreendidas en-
tre os 6 e os 12 anos. Houve momentos de 
atividade desportiva, trabalhos manuais 
e uma visita virtual ao Jardim Zoológico 
de Lisboa. Os participantes receberam 
lanches e chocolates da Páscoa.

Bela Vista em documentário 
A intervenção pela arte no âmbito do 
programa Nosso Bairro, Nossa Cidade é 
tema de um documentário que está a ser 
produzido por dois alunos da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto. Os estudantes 
visitaram os cinco bairros do territó-
rio da Bela Vista no dia 12 de abril para 
falarem com os moradores e captarem 
imagens demonstrativas da forma como 
a arte, através da dinamização de vários 
projetos, tem sido um dos principais fa-
tores de integração. As empenas de arte 
urbana, a escultura Renascer e o Espaço 
da quinta foram alguns locais visitados.
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O Interface de Transportes de Setúbal, num 
investimento superior a quatro milhões e 
400 mil euros, com financiamento comuni-
tário, abre em breve para reforçar a qualidade 
do serviço público. 
A nova infraestrutura congrega a intermo-
dalidade na atual estação de comboios da 
Praça do Brasil, ao reunir, num único polo, 
opções de transporte coletivo rodoviário e 
ferroviário, e contempla um parque de esta-
cionamento subterrâneo com lotação para 117 
lugares.
O novo terminal rodoviário tem uma área de 
quase 3500 metros quadrados, com capaci-
dade para 14 autocarros. Este equipamento 
substitui, como terminal principal, aquele 
que, desde 11 de fevereiro, funciona no Par-
que Urbano da Várzea, numa infraestrutura 

O EcoParque do Outão, com trabalhos de be-
neficiação em curso destinados a melhorar as 
condições de utilização, passa a designar-se 
EcoParque Prof. José Fernando Gonçalves, 
em homenagem ao impulsionador da criação 
do espaço e grande dinamizador do turismo 
de Setúbal, falecido em janeiro. 
A inauguração das obras lideradas pela autar-
quia e a cerimónia de homenagem decorrem 
no dia 8 de junho, no âmbito das comemora-
ções do Dia das Baías.
As intervenções contemplam, nomeadamen-
te, a criação de um novo balneário, com ins-
talações sanitárias modernas, incluindo uma 
área destinada a pessoas com mobilidade re-
duzida, e a ampliação da capacidade de ocu-
pação da valência de autocaravanismo com 
mais 26 lugares.

A Casa da Bicharada, que resulta da ampliação 
e modernização do Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia de Setúbal, em Po-
çoilos, num investimento de mais de 110 mil 
euros, é inaugurada no dia 5 de junho. 
As obras do canil e gatil em curso reforçam as 
condições de conforto e higiene dos animais 
acolhidos naquele equipamento municipal e 
incluem a instalação de um novo recinto para 
alojamento em grupo, com uma capacidade 
total para cerca de 80 animais.
A área da Casa da Bicharada fica organizada 
em 14 parcelas vedadas, designadas de par-
ques, com 70 metros quadrados, para gru-
pos de quatro a seis animais, equipadas com 
bebedouros automáticos e comedouros em 
calha. 
É igualmente reabilitado um edifício existen-
te que terá funções polivalentes, nomeada-
mente com a instalação de um pombal, já em 
funcionamento, e de uma zona que permite o 
acolhimento de outros animais abandonados, 
além de cães e gatos, como cabras, ovelhas e 
burros. 
Um espaço central/logradouro com diversas 
utilizações, a reabilitação do atual pavilhão 
de alojamento dos animais e a requalificação 
paisagística de todo o espaço, tornando-o 
mais sustentável e atrativo, são outras inter-
venções em curso.

EcoParque 
homenageia
professor 

Animais
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acolhedora

Interface
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Forte recuperado
para servir Setúbal
O renovado Forte de Albarquel tem inauguração marcada para o dia 26 de junho. A antiga fortaleza 
militar ganha vida como sala de visitas da cidade e espaço cultural e educativo, com valências 
expositivas e condições para acolher diversas manifestações artísticas

O Forte de Albarquel, cedido pelo Ministério 
da Defesa à Câmara Municipal de Setúbal, em 
janeiro de 2015, por um período de 32 anos, 
é inaugurado, no dia 26 de junho, como novo 
centro cultural e sala de visitas da cidade.
A antiga fortaleza militar, construída no século 
XVII, na Praia de Albarquel, foi alvo de obras 
de requalificação, num investimento de cerca 
de 1,5 milhões de euros, com encargos repar-
tidos entre a autarquia e o The Helen Hamlyn 
Trust, no âmbito de um memorando de enten-
dimento firmado em 2016.
O forte ganha vida com valências museológicas 
e expositivas, componentes para diversas ma-

criada de raiz pela autarquia, em substituição 
da antiga estação da Avenida 5 de Outubro.
O Terminal Rodoviário da Várzea, localizado a 
norte do prolongamento da Avenida de Mo-
çambique, é composto por paragens/abrigos, 
bilheteiras, espaços de apoio a motoristas e 
um bar/quiosque, com gestão dos TST/ARRI-
VA por acordo com o município.

nifestações culturais e artísticas e funções de 
sala de visitas da cidade. 
A componente de índole expositiva envolve 
a instalação de um núcleo destinado à fruição 
cultural e histórica, dirigida aos cidadãos em 
geral, mas sobretudo aos alunos dos diversos 
níveis de ensino, o qual abre no dia 26 de ju-
nho, numa cerimónia com a presença de Lady 
Helen Hamlyn, com uma mostra sobre a histó-
ria do imóvel. 
Uma segunda valência, para atividades cultu-
rais, prevê manifestações culturais e artísticas, 
como pequenos concertos de música de câma-
ra, recitais de poesia, apontamentos teatrais 

e apresentação de obras literárias. A terceira 
componente, vocacionada para a receção e aco-
lhimento, visa capitalizar o enquadramento na-
tural do Forte de Albarquel, utilizando o edifício 
para receções a corpos diplomáticos, delega-
ções estrangeiras, investidores e empresas.
Além de um pátio com vista sobre o rio e a ser-
ra, foi criada uma cozinha para apoio ao serviço 
de catering para as receções e existe ainda uma 
sala de reuniões.
As obras de requalificação, incluindo a insta-
lação de portas e janelas e a aquisição de mobi-
liário, tiveram em conta o respeito pelo estilo e 
a época do edifício.
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